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واحنقطدحالاتصالتعرض@الهضك@:للعلل

ل@امححع--!@

الانقطاع+-\لنوعكالىلتتعارض+6
وعلىالنبوي،الحديطلصحةأساسيشرطالاتصالبأنالكلامتقدم

أطباءأولىوقدالصحة،صرو@منأساسيأسرطالفقدهضعيففالمنقطعهذا

لماوذلثةعدمهمنالثرطهذاتوفرعنوالبحثبالتنقيرعايتهمالأحاديث

لي@أنالكلاموتقدموالإعلال.والتضعيفالتصحيحفيبالغةأهميةمنله

فيصرحفلثفيالخطأيقعقديذمتصل.فهوبالسمعالتصريحفيهوردماكل

خطأ،التصريحهذابأنالنفادالأنمةيكشفثمحدينصماغبرفيبالسماع

الرجاللأولئكهرإنماأحدلكللي@وهذامنقطع،متصلظاهرهماأنأو

الصحيحمعرفةأجلمنالطريقلناأضاع@سموعاأعمارهمجعلواالذين
المنقطع.الضعيفمنالمتصل

معلأالسنديكونفقدمتصلأ،الاتصالظاهرهماكلفليسإذن

بالانقطاع.

اخربسندويروىالاتصال،ظاهرهبسندمرةالحديثيأتيفقدوعليه

الاتصالفيويقالالاتصال،وأخرىالا@قطعتارةديرجحالانقطع،ظاهره

تعارضأنبينهماالفرقأنعلىوالإرسال،الوصلفيقيلماوالانقطاع

الانقطعتعارضأما@رو،والنبيالتابعينبينيكونوالإرسالالوصل
المتقدمينبعضفيوجدأثهعلىبعدها،التيالطبقاتفيفهووالاتصال

فيهويجريالاتصال.عدمويريدونالمنقطع،على)المرسل(كلمةإطلاقهم

الثقة.زيادةفيمضىالذيالخلات



-

لد@لفعا@@لعللالجامعفي

كيرة:ذلكو@منلة

قال:هئامبنكئيرحدئناقال:منيعبنأحمدرواهمامنها:

قالت:عائثفعنعروةعنالزمريعنبرقانبنجعفرحدثنا

وحفصةاأدكنت
(6)

فجاءمن@فاكلنااشتهيناهطعاثملنافعرضصائمتين،

إنااكعرسوليافقالت:أبيها-ابنةوكانتحفصة-بليهفبدرتني@اللهرسول
مكاف.يخربوما@قضيا"فال:نه،فأكنااشتهيناهطعائملنافغرضصانمنيئكا

جعفرطريقمنويخرهماوالغريالترمذيأخرجه
عنعروة،عنالزهري،عنبرقان،بنجعفرالحديثهذاروىهكذا

متصلأ،عانثتع

(5)

(7)

صاتحافطأ،)ثقة،الأ@،البغوي؟ححفرأبوالرحمن،عدسشغبنأحمدهو

2شة 4 .(114)لتقريبهدامأ.3

مأ،207)سنةسا@)نقة(،بغدا@نزيلالرقي،سهلألوالكحبي،فملنيخرمر

.(6335)سالتقرا@مأ.802)قيل:و

الرقفيكنكادالرقي،الجزرياللهعدأبومولا@،الكحبي،لرقانجعمرسمو
بريزيدوحدبتسسرنلحدبطضالطنففأحمد:الامامعنهقالففادىوطم

4الكما@هلتهذيبانطر.يضطربهالرهريحديتيروموصم،ا، 5 5 / 1

1/1الحفاط،نحثرةو")719(، 1/2الدسارلنمدوات7،1 36.

بنالحارتلناللهعبدبنشهاببناللهعبدساثهعيدبرمسلمبىمحمدمو

.(6296)الالتقرس@اتقانه(.دجلاقهعلى)شفقالزمري،القرشيكحبلنرهرة

فقيهئقةالمدلي.اللهنجدأئوالأسدي،خويلدبنالحواملنالزلرسعروةفو
لهأ.561)التفريبا)ثاهأ@لسةماتمنهرر،

سةتوفيتي،الئيئزوج@كنا،الخطابلنعمرشتحمصةالمؤنيىأممي

مأ.45)ةويلصا،41)

5الكمالاشهباسظر. 2 6 2الضحابقهأسماءتجريدو،اهلأ،2)8/ 5 9 /،2
7/7لإعالة!و@ا 0(41"11).

3له:الكبير"،العلل"وفي)،37("الجامعفيا 5 1(119)

.(1814)الطلى@ضرح

6/2وأحمد)856(،مسده@يراهويهبنبسحاقرواه الكبرى!1فيوالنسفي6،3
3ولهالعلبةط.(3291) به.فام،بنكنيرصالرمالة.@(27

4/2ابيهقيوأخرحه: 8 0

به.جحفر،عنكلامما:موس،لنالهعبيدطريقمن



والانقطدعاحتصالتعلىضلالثت@كلتكلللعلل
=

وهم:الروايةهذهعلىلزهرياأصحابمنسبعةتابعهروايتماعلىتوبعوقد
المتابعةعندبهيعتبرضعيفوهوالأخضرأبيبن@الحا-

العلماءباتفاقالزمريغيرفيثقةوهوحسينبنشيان-2

ئقةوهويهسانبنصالح-3

ثقةوهوعقبقمابنإبراهيمبنإسماعيل-4

العهأرطاةبنحجج-5
والتدلي@لأادفيعدوقوهو@

@9

ضحيفوهوالعمريعمربناللهعبد-6

سعيدبنيحيى-7

الحديثروواقذللمتابعة،حديث@بصلحمنومنهمالثقة،نهمفهؤلاء

بعدتبينقدأثهإلامتصلأ،عاثمتماعنعروفعنالزهري،عنأجمعهم،

ببنمنقطعأتهوالصواب:خطأ،الاتصالروايةأنوالنظرواقمحيصاققيئس

خطأ.الاسنادفيعروةوذكروعائثفالزهري

5)

العلبةط.(3293)دالكبرى،فيوالنفي)066(،رامويهبنعند@محاق
4/2بيهقىوالة،لرمااط.(3280)و 8

(2كهيالاتقروس@هانظر:

2و6/141أحسدعند 923@@@الكر@فيوالنساني@37 @و@9723الحلسبةط.@2

لةلرساا0ط

.(2437)لتريبها"ةنظرا

الرسالة.ط.(3281)وعقبالحلميةط(3295)دالكبرىافيالائيعد
.(2لامهدالتقرجهانظر:

وانظر.الرسالة@(3281)والعليةط.لكاك@(دالكبرعافيالنساتيعند
13الأتراشاشحفة 4 3 / 1/2الكمالهولتهدبا(،ى13)1 1 لمحأ..8)5

4دالتيافيالبرعدابنعدح@ثهجا. 7 1 / مرسلأ.4
1لادالتقريبهالطر: 11).

1المعاليالصرحفييالطحكلعد 0 8 / .@3404@الحلمية.@وفي2

.(3لالمالاتقرلبانظر:

مقرولأجاءالرسالة.@(3281)والعلسيةط.(3295)دالكبرىافيالشاتيعد
كيسان.بنعالحح



=

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

فتروفدخطأإ،هذا9الموصولة:الروابةعنالتسانيئالامامقاللذا

عائثةعنالزمري،حديثالصوابانيعني"فقال:النسائيمقصدالمزي

"مرسلوحفصة

أثهوالصوابخطأ،الاتصالروايةأنعلىالترمذيكذلكنصوقد

قال:جريج،ابنعنالرويفقال:نلك،علىالقاطعالدليلوذكرمنقطع،

عنأسمعلمقال:عائثة؟،عنعروفأحذئكله:قلتالزهرىيهسألت

(2)الملكعبدبنسليمانخلافةقيسمعتولكنيشيئأ،هذافيعروة
من

الحدلمههذاعنعاثثةسألمنبعضع@ناس

هذاعنمحمدأسألت"فقال:البخاريشيخهالترمذيسألقبلومن

هذاإفيعائثةعنعروة،عنالزهري،حديثيصحلافقال:الحدبق،

4/2البيهقيونقل 8 0

وأناالزهريفسألوا"قال:أنهع@نةبنسمانعن
للزهري:فقيل"قال:أنهأيضاونقللا"قال:عروة؟عنهوفقالوا:ماهذ
وأقيمتالمجلس،منقيامهعندفلكوكانلا،فقال:عروة؟عنهو

عنحدثناهالأخضرأبيبنصالحسمعتكنتوقدسفيان:قالالصلاة.

صالحاأن()فظننتعروة،عنهولي@الزهري:قالعروة،عنالزهري،

أنهمعمرعنواحل!غيرأخبرنيالحميدي:بكرأبوقالالعرض.قبلمناتي
البيهقي:قالئمنسيتمهماعروةحديثمنكانلوالحديأ:هذافيقال

3هالأشرا@شحفة(1) 4 3 / 1 .(1مملأ13)1

فيتوالأمويالقرشيوانصلنالملكنجدبنسليمانأيوبألويالأصالخليمةفو(2)
مأ.99)@ة

4/1يل،والتعدالالجرحانطر: 2 2/4لأعا@ااو@وفياته(،)م@6 ا/والالعبرا2،0

4/2البيهقيئةوآحرجهثهك@5)تيلالكير!الجاح"(3) 8

3الكبير":العلللك@إ 5 كماالذملىيجىبنمحسدقالالخلىيقولولحوا(،الا2

4/2البيهقيفلكدكر 82 81.

كولهاوالغالبواليقين،الرجحانالخبرفيتفيدالقلو@،الحالماضبىصلحلطن(5)
للرححاد.جاع@قدومالرجحاد،



واحنقطعالاتصالضتعكللل@ضقى:للعلل
=

عدل-شاهداوهماالزهري-علىشهداءعيينةبنوسفيانجريجابنفهذان@

وصلهأ.منوصليصحفكيفعروةمنيسمعهلمبأئه

علىالمنتطعةالروايةبترجيحالرازيانحاتموأبوزرعةأبووحكم
لةصولموا

ثماليةوهممنقطعأ،الزهريأصحابمنالأئباتالثقاترواهقذقلت:

يعرف.أنمناش@رإمامئقةوهوأن@بنمالك

فاضلنتثقةوهرراشدبنمعمر-2
نتثقةوهوالعمريعمربناللهعبيد-3

وهمأالزهريعنروايتهفيأنإلائقةوهوالأيلييزيدبنيون@-4
خطأالزهريغيروفيقليلأ،

(2)

(3)

(8)

(782)حاتمأليسالرحمنلعبدادالحللانطر:

حميعفيتنبيت
الحميدسحدالتخطمحةفلثميبماحاتماأبيابرعلل"طمعت

مرسل،@النبيع@عروفعنالزمري،عنالحديتجحلأتهوهوحطأ،
سل،.ص@اليعنعالة،عنالزهري،لكنوالصواب:

وسرلدس)363(،النيبانيالحنبنح@دةسالكصالرواةعامةرواههكدا

ير(8يلااللينييحيىبنحيىومأ،27)الرهريمصبرأبوكأ،7يامجد
1المحاني،لسرحلحيالطحاويعندوهبساللهوجدلالموطا"، 0 8 / طوفي2

4/2واليهقي4(،053)الحلمية ديالاتيعدالقاسمبنالرحمنوبمد7،9
مالك.عنالرواةسفروخالفالرسالة،ط.(3285)رالحلميةط.الكرعه5

4/4دالتمهيد،فيالبرعبدابنعديجىلنالحريزعد 7 عنمالك،عنفرواه0

عنعنهيصحلا"الر:عبدابنقالحطا،ومرعقفعنعروفعنالزمري،

الموطأا.إلا@يلكط
الكبرمحهير@والنساني5(،6لاراهويهبناسحكد9(،77")الرزاقعدعند

الرسالةط.(3283)والحلميةط.(3296)
هلا(لا.لاتقريباانظر:

الرسالة@(32ولكهالعلصيةط(3297)هدالكبرىفيالنساتيعد
3لاالتقرسه"ةانظر 2البيهقيكد(7)ثأ.2 7 9 /4.

7لالاتقريبهانظر: 91).
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يللفعالد@لعللفي@لجامع

حجةإمامفقيهحافظئقةوهوعييةبنصفيان

ئقةوهوجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد-6

ئبتثقةوهوالزبيديالولدبنمحمد-7

صدوقوهووائلبنبكر-8

هذه@روابتهممنفطعأ،عائةعنالزهري،عنرووهجمبعهمفهؤلاء

المحذثينأنيدللوهذامتصلأ.رواهمنروايةتخالفوهيالمحفوظة،هي
والنرجيحاتالقرائنإلىفلكمرجعبلمظر@حكمهذامنلفيلهملبى

بالروابة.المحيطة

وابنويلطحاواالنسائيأخرجهفقدأخرى،طريقوللحديث
حزموابنحبان

(12)
سعيدبنيحيىعنحازمبنجريرطريقمن

عائثة.عنعمرةعنالأنصاري

(2)

(3)

4/2واليهتي5(،6لارامويهبنبسحذعد 8

(2451)نفربلانطر.ا

راهريهبراسحا@د@@س9ا@الرراقوعدبتحعيي،(636)م@د.فيالئفعيعد
2/0المحاليا@نرحننرالطحا@يملا(،5) وابهقي)7043(،الملسية@ولحي91
4/2 4/7دالتمهيد!فىالبرعدرابن8،0 1@

2البيهقيالطريقهلافكر(5)لهأ.ا93)دالتقريباانظر: 7 9 /4.
4/2البيهقيالط@هتمذاذكر(7).(6372)دايقريباانظر. 79.

.(752)لتقربلانطر:ا

3لاالكرطلالنلي الرسالة.ط(3282)والملبةط.(29
1الانلراساليدثرحفي 0 9 / .(3409)الحلصبةط.وفى2

"في(12).(3517)صحيحهفي

التقريسا")ثققأ.ابصرى؟النضرابوالأزثي،اثهعدبندقبنحومبنح@رمو
(911).-.

ثت(.لئققيالقاضى،سحيدبوالمدني؟(الأنصاريق@لنسحيدسيح@ىمو
(7559)لتقريسالا

عاتضعنأكرتمدنةالأنصاربفرارةلنسحدبنالرحمنعدلتعمرةمي
.(8ممأ3)لتقريباادلنف@.



والانقطيالاتصالضتحكللال@ضلق@رلعلل
-

عدوهاقذالمحذني@جهابذةأنإلاالصحة،وظاهرهاالرواية،هكذا

المديني،بنوعليحنبل،بنأحمدهذافيخظأهحازم،بنجريرمنغلطا
عائت@عنالزهري،عنسعيد،بنيحيىعنوالمحفوظ"البيهقي:وقال

مرسلأا

الرماثيمنصوربنأحمدبلىالبيهقيأسندئم
(2)

بنلحليقلت9قال:

عائقماعنعمرة،عنسحيد،بنيحيىعنتحفظ:الحسنأباياالمديني:

ابنقلت:هذا؟روىمنلي:فقالصائمتين؟وحفصهأناأصبحتقالت:

مثلكفقال:فضحئصقال:سعيد.بنيحيىعنحازم،بنجريرعنوهبص

أنالزهري:عنسعيد،بنيحيىعنزيد،بنحمادحدثنا:هذا!،مئليقول

"صانمتينأصبحناوحفصةعانثة

جريرخطأإلىكذلكالشائيأشاروقد

هذافيحازمبنجريرخطأإلىأشارواالحديثأئمةمنأربعةفهؤلاء

لإسناده.إقاتهوعدمالحديظ،

يخفلم"فقال:ذلث،عنوأجابالتخطئة،هذهحزمابنيرتضولم

لي@هذاأنإلاالخبر،هذافيأخطأحازمبنجريرإنقال:منقولعلينا

(5)برهانألهالمدعييقيمأنإلاباطلالخطأودعوىثقفجربرألأنبئيء؟

ثققهلأتهعلة.سناثهب@جريرانفرادولي@دعواه،صحةعلى

بلصحيحا،الثقةرواهماكللي@بأنحزيم:ابنكلامعنويجاب

الئقة.حديثفييكونانإئماوالعلةالئذوذنف@لذاوغيره؟الصحيحفيهيكون

4/2الكرىاالسنن)1(ا 81.

مأ2)ماشةتوليتقفبكر.أبرالرماثيابغلاثيشارب@متضؤربنأحمدئر(2)

83الك@ا@هلتهذيبةانظر / .(311)ودالتقريبهه2/3،6ودالحبر!1(،01)1

4/2الكبرى!دالسنن(3) 81.

873الأنراشاشحمةانظر:يا( / 1 أنإلاالكرعهلالننفيجودرموص7(،1ثا5)1

ويتالنائيكلامشرحقدشالمزيانالتحمة@لىنجلجحلناالذي

6/1دالمحلى"(6)د(.لبرهاالطبرع.نن(5) 9



=

@الفعالد@لعللفي@لجامع

أئمةمنأربعةإطباقإنثمالثقالصأحاديثفيالخطأمعرفةهي:بذنفالعلة

النظربعدهذاقالوا@)ثمااعتباطيأ،أمرأيكنلمجرير،خطأعلىالحديث

فيحكمكلعلىالدليلإقامةأماوالمقارنة.والموازنةوالتفتيئ@الثاقب
هوإثماعنممايعبرانالاقدالجهبذيستطبعلاربمافهذاالأحا@يث،إعلال

عنهعبارتهتعجزنفسهفيينقدحشيء
(1)

جريرخطأعلىالدليلإقامةأنعلى

صحيحا،الئقةرواهماكليكونبحيثقوالبلبسواالرواةأنوليعلمتم،فد

أموروهذهضعيفأ،الضعيفرواهماكلولاحسا،الصدوقرواهماكلولا
تدرك

التفرد-مبحثفيفيهالقولفصلناأنسبقكماعلة-ليىالتفردإن
وجدناإناثمالخطأ،وكوامنالخللومواقعالعتةعلىللضوءملتيهوو)تما

بنحمادالثبتالثقةالإمامخالفهقذإذحازم،بنجريرخطأعلىالدليل

عمرةيذكرولمسعيد،بنيحيىعنفرواهزيد

الطبرانيأخرجهفقدأخرىطريقوللحديس
(4)

بنيعقوبطريقمن

عنالرحالن،عبدبنعكرمةبناللهعبدبنهثامحدئناةقالالزهري،محمد

عاثة.عنأيه،عنعروة،بنهئامعنهثام،بنالحارث

عروةبنهامعنالحديثهذايرولم@له:روايتهعقبالطبرانيقال
الزهريأ.ئحفدبنيعقوببهتفردعكرضعبنهامإلا

علتان:فيهاإذللمتابعة،تصلحلاضعيفةالروايةهذهتلت:

قالفقدباليسير،لي@كلامفيهالزهري،فحضدبنيعقوبالأولى:

شينأ@،حديثهيساويلامرة:إوقالبثيء"،لي@"أحمدةالإمامفيه

1ةالحديشهعلرمدمحردةانطر(1) 12-1 1 حزم.ابىط.(271)والعلميةط.3
تت،)تققيالبصري؟يسماعلابوالجهضمي،الأرثي،3ثولنريدلنحمادمو(2)

.(1499)تقريباا@ثقيمأ.

(3)

1المعانياشرحفي،الطحاويع@د 0 9 / 13)الحلسيةط.وفي2 /4والبيهقي1(،4

الطقيئ.كلتا(7392)"@الأوسطليلكأ



نقطاع3وااكتصالضتعكللال@ثترك@:للملل
-

الحديشهالمنكرالساجي:وقال

عنيروي9حبان:ابنقالعكرمة،بناللهعبدبنهثاموالأخرى:

بعجبنيلاآخر@ثامكأتهحديثه-منلهأعللاماعروةبنهنام

انفردإإذابخبرهالاحتجبم

شيبةأبيابنأخرجهفقدأخرى،طريقوللحديث
(3)

طريقمن

وحفصة...عائثةأنجبير:بنسعيدعنالرحمن،عبدبنخصيف

ضعفهفقدالرحمن،عبدبنخصيفلضعفضعيف-طريقوهوالحديث.

قواهقذبعضهمأنعلىالقطان،ويحمىحاتم،وأبوأحمد،الإمام

النسائيأخرجهفقدفيهاضطربوالحديث
()

عنخصيف،طريقمن

مذا9النسائي:قاللذاةوحفصة...عائةأنعباس:ابنعنعكرمقما

بصليعلملاوخظابالحديث،فيضعيفوخصيفمنكر،حديث

ا@ه.وعبيدومالكمعمرحديتوالصواب:

والطبرانيالبزارأخرجهفقدأخرىطريقوللحديث
(7)

طريقمن
الحديث.عمر...ابنعننافع،عنعمر،بناللهعدعنالوليد،بنحماد

الأئمفهضعفهالوليدبنحمادفيه"الهيثمي:قالضعيف،طريقوهو

والطبرانيالعقيليأخرجهفقدأخرىطريقوللحديث
(10)

طريقمن

4/5لاعتدالهاسيزان(1) 9للا44 82).

4/03للألاعتاالهيزانوالظر:.9اك@لمجررحيى"@ا(2) 9له0 22).

.@9177@@المصن@"(3)

3الاعدايادميزانانظرةلكأ / .(2511)هلأ4ملأ-1

حاءهذاالانيوقولالرصالة،@أ@287)والعلمية@اط@.1)الالكبرمح@في(5)

@@لي

/4شالأضرااتحفة"نظروالة،الرسا@فيبتسامهوهرالعلمية،

.(1063)شلىاا،@ك@كافيللا(

.2ك@20الزوانلهسبملدالطجتين.كتا(5395)لالأوسطأير(7)

.79/4@الفعفا.في(9)

الطبتين.كتا(8012)الأوسطا"في(10)



=
يالفعالد@لعللفي@لجامع

أبيعنسلمة،أبيعنعمروبنمحشدعنالمكي،سلمةأبيبنئحقد
قالضعيف،طريقوهوالحديث.وحفصة...لعائثةأهديتقال:هريرة،

"الحديثبهذاضعفوقدالمكي،سلمةأبيبنئحمديه"الهيثمي:

ضروطفيهتتوفرولممتصلأ،يصحلمالحديثإن@لقول:خلاعة
الأخرى.طرقهولضعفلانقطاعه،ضعيفحديثفهوالصحة؟

بكئرةيتقوىربماالحديثهذاأنالناسبحضأذهانإلىيتاثووقد
طريقمنبمجيئهيتقوىضعيفكللب@بأنهذا:عنوالجوابالطرق،
فيضعفأوالسند،فيانقطعسببها:التيوهيالظاهرهفالعللآخر،

والضعفالديدالضعفبينماتتفاوتثاختلاطأوتدليس،أوالزاوى،
كانومامتة،أحسنأومئله@خرطريقمنبمجيئهزاليسيرأكانفماالشير،

سوءبسببضعفهكانماأنفلك:وبيانالطرق.كثرةننفعهفلاشديدأضعفه

بالمتابعاتيزولهنافالضعفيسيرانقطعأوتدلييىأواختلاطأوالحفظ
فلاالراويعدالةفيقدحهناككانأوشديدأانقطاعهكانوماوالطرق،

يزول

وانقطاما،الأسانبد@تصالامن@منادفي@لرويةبخنلفوقد@

ى@خرلعلةضعيفا،يبفى@لسندالاتصالرجحلووحنىالانقطاع،ويرجح

و@لحكمالبحثيبقى@لترجيحاتهذهكلومعونحوها،كالجهالةفيه،
يأخذهو@مربلسهلا،@مرالبس@لعلمط@لبحثرتضاه@لذيو@لنحقيق

عنالأوزاعي،عنمسلم،بنالوليدروىمامثاله:جهده،@لناقدمن

سةتوفىأوهام،لةصدوقالمدني.الليتيرتاصبنعلقمةبنعنروبنضحندفو(1)
مأ.145)ولنل.صه،144)

6/5الكما@هشهنيصالظر: 4و.94 3/6لاعتلالااودميزاد1(،406)6 73
.(61لعهودالتقريبا)5108(،

ك@202.الرواندأ@محمع(2)
@3-34المقهاط.اخلا@فيالحديتعللداترانطر(3)



والانقطدعاكتصالضتحكلللختركق@لالعلل
-

عنفضالة،مولىميسرةعنالمهاجر،أبيبناللهعبيدبنإسماعيل

@لحنللزجل@ئد@غناللثهقال:سون،التبيئعنعبيد،بنفضالة

@لقينةصاحبمنبالقرلن،@لضوت
(1)

قينتمه.إلى

طريقمن(772)/81الكب@يرا"فيوالطبراني6/0،2أحمدأخرجه:

بحربنعلي

1الكبير@7/التاريخ"فيالبخاريوأخرجه: بنصدقةعن(556)5

الفضل

الرمليسحيدبنراشدعن(1340)ماجهابن
1:@الليلقيام"فينصربنمحمدوأخرجه: 2 0

بنزيادطريقمن

يوبأ

10/2البيهقيوأخرجه: 3 0

كئيربنعقبةبنمحمدطريقمن

لسدوسيا
1والاستملاط:لإملاءاأدب"فيالسمعانيوأخرجه: فيوالمزي1،0

7/2الكما@هتهذيب" 8 2لملأ/@دمثقتاريخ"فيعساكروابن)5296(،9 4 3

رشيدبنداودطريقمن

بنالوليدعنوداود(ومحمد،صزيا@صراشد،عوصد@)علي،ستهم:

الإسناد.بهذامسلم،

64/2@دمئقتاريخ"فيعساكرابنوأخرجه: 4 بنإبراهيمطريقمن3

لاللاسللمتزينقالواصربماتزين،كالتلأنهاالترين،شتكونالمغيةالأمةالقية:

الرجال.من
6لاالالتقرسا"فاضل@ثقةومو: مم@.9

.(2918)لالفريبالمففاوهوة

.(18)5،لنؤباش@رالمدمو:و

.(2056)لالنقربحافطاشفةومو:

6لاالتترصه"يخطئادصدوقةومو 14).

1لاالالكربالنتفهومو: 78).



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

مسلم،بنالرليدعنأحمد،بنسليمانعنمسلم،أبيالبصرياللهعد
بينمنقطعأيكونأنإمااحتمالان:فيهالإسنادهذاأنإلانفسمعبالإسناد

يدركهلمالوليدلكونمسلم.بنوالرليدالطبراني-وهواحمد-بنسليمان

بنإبراهيمعنأحمد،بنسليمانةوصوابهانقبقدالاشادأنأوالطبرانيئ،

الطبرانيشيخموالذيالكجي-وهومسلم-ابيالبصرياللهعبد
(1)

وهو

أعلم.واللهله،أبلالذي
الأوزاعي.عنالموصولةروايتهعلىمسلمبنالوليدوتوبم

سفيانطريقمنالرايةط.(92)الإبانةأ9فيبطةابنأخرجه:إذ

عنالمهاجرأبيبناللهعبيدبنإسماعيلعنالأصزاعي،عنالئوري،

به.عبيد،بنفضالةعنعبيد،بنفضالةمولى

1الزجاجقهالمصبعفيالبوصيريقال 5 8 حسن،إسناددمذا:1/
الحفظأهلدرجةعنسعيد،بنيراشدفضالة،مولىميسرةثوجةلقصور

"والضبط

وهوعبيد،بنفضالةمولىميسرةفيهضعيف،الحديثهذاتلت:

7/2الكبير"التاريخ"فيالبخارينكرهمجهول، 5 حاأبيوابن)4161(،2
3

تعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(1150)لم@8/2والتعديع!الجرح9في
4/2الميزان!1فيالذهبيوقال 3 بنإسماعيلسوىعنهحثثما)9598(:إ2

4حبانابنإلايوثقهولماشهعبيد 2 5 / المجاهل.فيحالهكما5
فيه.عليهواختلفدحيمعنالحديطهذاوروي

سلمبنمحمدبناللهعدعن(754)حبانابنفأخرجه:

16/1اللاطأعلامانطر.(1) 21.

5/2الفدبر"ودفيضلمأ،ا2)ل@2/6الإحياءاأحا@يتدتريج@ي(2) @يماعل".53
المت.والصوا@خطا،ومرصيهبننضالة@ناللهعداس

ماجهابنإسنادفيجودوهوصلطة،ابنبسادثيحيفحيرصصعيدبنراندأما(3)
للفاندفاستكمالأديهماالرصيريكلامودكرت

1فيالدمبيعهقال(4)
14/3اللاطأعحمسير النقة...=الحابدالمحلتالامم":06



والانقط@احتصالتعلىضلل@ضث@:لال@لل
=

دحيمبنأحمدحدثاقال:(772)/18الكبيرا"فيالطبرانيوأخرجه:

الدمشقي
عنإبراهيم-بنالرحالنعبددحيم-عنوأحمد(الله،)عبدكلاهما:

السابق.بالإسنادمسلم،بنالوليد

مرثد.بنهاسمبنسحيدوخالفهما

5الحاكمأخرجه:بذ 7 1 / مرئدبنماشمبنسعيدطريقمن1

بنإسماعيلعنالأ@زاعي،عنمسلم،بنالوليدعندحيم،عنالطبري

فضالة.مولىنكربدونبهعبيد،بنفضالةعنالمهاجر،أبيبناللهعبيد

ية.انروايخهعلىدحيموتوبع

6/1أحمدفأخرجه: عنالطالقانيإسحاقبنإبراميمعن9

والدينا.بالصلاحالمقرئالنرصفهورنقه.حبانب@حاتمألوكهحلت=
منرهمأيكونأن@ا@ا@س@ممفهذاله،ترحمةعلىأقفلمدحيم:لنأحمد(1)

الحديت-مداإلاالطبرانيكبفيالراويلهذاأجدلمإنيحيتنفسه-المصنف

التحري@نو(أبعنبالروايةمعروتفهوديمبنببرايمص@ابهيكونأدلاما

الامخ.أوالدأصحاباحدعلىدخل
الطريادرثدمنبدلأ"الطرالييددض3للحاالصتلوكاص،ال@طوعصرد@ي(2)

2/1ادالايئليالنمبيلظتحريف،ومو برسيدأماالمحرزفيابرل@.62

فيهمعرفنافعاالكريماشملنوسعيدالعتكي،مشممبنوسحيدالطبري،هاشيم
ابركدفيهوولاال@رراةليأرممرلمللذمبي-والقولة-قلتقدحاا.

3ثا@الاللانفيالحافظتعقههما.صأدريولا3،حاأبي الرلولقال.@4

@لر@والممترقاالمتفق"كابالمؤلفراجع
الطريهمثممبرسعيدوأمام.

بنربهعدلنالصسدعدسسليمانبنمرندبنماشملنسعيدوموممعروف،

فيمستوبمةترحمةلهعثمان@ألايكنىطريةاملمنالطبربمرهر@برأيو@
رأبوالنالعي،بكرأبوأيضاعه@روىالطبراني،عهأكتروقدعساكر،النت@يح

وتلاتماتته.عرةتلاتمةتطالا@ن،منوجماعةالمظفر،بنالحشن

ديمعلىالاخلافمناسايكودرقدلحهتق،دتارلحطبوعفيبهأطفرلم@زل:
ميسقطايكودأوالد،دهذادجمضبط@يرقة

ديستأوهاسأيخهفلنالمستدرد،"

أعلملاللهبابيرف
.(145)الالقريب@يغربمهصدوقومو.أ(3)



-

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامعى

ي،النبيعنفضالة،عنإسماعيل،عنالأ@زاعي،عنمسلم،بنالوليد

فضالة.مولىيخهليى

فضالة.مولىبذكروالمطرقعدةمنالأصزاعيعنرويوفد

بنيحيىطريقمن(18-6)@القر@نالفضائلفيعبيدأبوفأخرجه:

حمزة

1/5الحاكموأخرجه: 75 7 بكربنبثرطريقمن1

بنمحمدطريقمن(80)القران!فضائلفيإالآجري@وأحرجه:

10/3البيهقيوأخرجه: 0

الرشدط.(1957)لهلإيمان!،االشبوفي
64/2@دمثقتاريخ"فيعساكروابنالعلمية،ط.(2144)و 4 طريقمن3

مزيدبنالوليد

عنعي،لأصزااعنلوليد(واومحمد،وثر،)يحيى،أربعتهم:

الثانجة.دحيمروايةبمنلبهفضالة،عنإسصاعل،
يخرجاطولمالشيخين،شرطعلىصحيححديثوهذا":3الحاقال

منفطعهوبل"فقال:الذهي،وتحقبه
الأوزاعي.طريقغيرمنإسماعيلعن@روي

بنثورطريقمن(556)71/،الكبيرادالتاريخفيالبخاريفأخرجه:

به.فضالة،عنالله،عبيدبنإسماعيلعنالكلاعييزيد

كمامنقطعأيضأفهوةضعيففضالةمولىفيهلي@الذيالطريقوهذا

7للاالتقريبما"اثققاوموة(1) 53).

.(6)سالالتقريهيعرل@ه@ثةومو.(2)
.(59هلهالتقريب@الكتابصحيحالصدوتوهو:(3)
(74لكهالالنريبهنبش@النقةوهو.لا(

معشبنيجىعنهقال)مه
أبووقال"،باسلهدل@حنل:بنأحمدوقال@فققا"

2/3"رالتمديللالحرحانظر.حالط!.صدوق3أحا 9 9لى7 01).



واحنقح@لعالاتصالتعلىضلالخترك@:لحللإ
-

الكماال@1/342لأتهذيبفيالمزيوقالالتلخيص.فيالذهبيقال

وفيعبيد،بنفضالةعنروى9الالتهذيب@1/682:فيحجروابن4(،هل@
1:@التحصيلجامع@فيالعلائيوقالنظر"،فهسماعه 4 يسمعالم:(37)6

يزيد@.بنالسائبمنإلاالصحابةمن

منصور.بنسعيدالجميعوخالف

عنمسلم،بنالوليدعن)التفسير((130)سننهفيفأخرجه:

فالقال:عبيد،بنلمضالةمولىعنالثصعيدبنإسماعيلعنالأصزاعي،

مرسلا.الحدبثونكرر@....اللهرسول

ةميسرلضعفالأول،الإسنادفيةضعيفحالاتهبجميعفالحديثبفن

بينالانقطعالراجح-الإسنادالثاني-الإسنادوفيوجهالته،فضالةمولى

فضالة،يدركلمإسماعيللكونعبيد.بنوفضالةالتمععبيدبنإسماعيل

الأحيرالاسنادوأماهأ،61)عامإسماعيلوولادةه@53)عامفضالةفوفاة
فضالة.مولىضعفمنيخهمامعمرسلفهو

يالتببئسمعأته@ههريرةابيحديتمنصحيحشاهدوللحدبت

جمه.يجهربالقر@ن@لصوتحسنلنبيما@منفىء@ل@@لذنما"يقول:

2/9ومسلم5(،447)9/931ريلبخااخرجه:أ 21@792@@233@.

7/4الأشرات!تحفة"انظر: و1(،0401)97
ام@ه/المسند!أطرات9

(16 6المهرظإتحاتو"1(،9 5 3 / 1 2(16251).

@لوجهبن،ضعفمعوانقطاعا،@نصالا@لحديثفييخنلفوقد@
أبيعنالعالية،أبيعنمهاجر،عنالاعرابي،عوتروىمامثاله:
جاريةفوقعتبالناس،سفيانأبيبنيزيدغزاقال:در،أبيعنمسلم،

علىردفقال:ذر،أبوفأتاهيزيد،فاغتصبهارجل،سهمفينفيسه

@،اللهرسولسمعتلقدذلك،فعلتلئنفقال:فتلكأ،جاريته.الرجل

فقال:يزيد@لهبقال@هية،بنيمنرجلسنتطيبدلمن@رليقول:ا

جاريته.الرجلعلىفرذلا.قال:منهم؟أنااللهنثدتك



-
ثللفعائد@لعلل@لجامعفي

3للااالذيلفيإكماخزيمةابنأخرجه فيعساكروابنبتحقيقي،(27
الإسناد.بهذاالأعرابي،عوتطريقمن69/73ثمثق،@اريخ

مسلموأبيمخلد،أبيبنبمهاجرمعلولأنهإلامتصل،إسنادوهذا
مقبولوكلاهماالجهني

(1)

لهما،متابععلىأقفولمالمتابعق@حيثيعني:
عقبخزيمةابنفالالأعرابي،عوفباضطرابأيضأمحلولالحديثأنكما

أبيبينيذكرفلمعوف،عنسفيان،عنهئام،بنمعاويةالرواهةالحدبث
أحدأا.ثؤوأبيالعالة

"فيكمامسندهفيالرويانيالطريقهذاروى
النبلاطأعلامسير

3 2 9 /1-33 0

عنالعالية،أبوحدثيقال:مخلد،أبيبنمهاجرعن

أبي
فو.وأبيالحاليةأبيبينمنفطعأالإسنادوأصبحمسلمأبا

معين:بنليحيىقلت":(3467)معين!ابنتاريخ"فيالدصريقال

مسلم،أبيعنالعالية،ابويرويإنمالا،قال:فو؟ابيمنالعالةأبوسمع
ليالمزيوقالذرا،أبيعن

7/2الكمالاتهذيط" 4 الصحيحكللمأ(:)ا1
مسلمإ.أبيعنالعالية،ابيعن

طريقهومنلطع@63(،شيبةأبيبنعدثالئةمرةالأعرابيعوف@رواه
الكاملإ"فيعديابن

(2)
97 / فو.أبيعنالعالية،أبيعى4

أبيبينفيمامسلمأباوأسقطالعالية،أبيوبينبينهفيمامهاجرافأسقط
فو.وأبيالعالية

@ه.الجراحبنعبيدةأبيحديثمناخروجهمنرويوقد
منيعبنوأحمد8(،7ولا(782)"الفتن"فيحمادبننحيمفأخرجه:

بغية@فيكمامسندهفيوالحارث)3005(،@العاليةالمطالب"فيكما
أبيعنمكحول،عنطرقمن(871)ومأ70)يعلىوأبو6(،للاا"الباحث

3وللا(6924)دالت@ريباالطر(1) المطوع.منصقط(2)هأ.6



كنقطدع@الاتصالضت@كللالثتركلت@لالعلل
=

قالعبيدة.وأبيمكحولبينمنقطعأنهإلاثقات،رجالهإسنادوهذا

:(797)"دالمراسيلفيحاتمأبيابنعنهنقلهفيماالرازيأبو@رعة

المطالب"فيحجرابنوقال"،مرسلالجراحبنعبيدةأبيعنمكحول،"

5ياالعاليفه "المجمع"فيالهيثميوقال@،منفطعأتهإلاثقات،الرجاله:(00

5/2 عبيدقه.أبايدركلممكحولأإن":42

1لامسندهفيالبزاروأخرج أبيبنسليمانبنمحمدطريقمن(28
أبيعنالخثشي،ثعلبةأبيعنمكحول،عنأبي،حدثنيقال:داود،
به.@عدة

منإلايث@،النبيعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا9عقبه:البزارقال

الإسنا@ه.بهذاالوجمعهذا

البخاريعنهقالبذ@او@أبيبنسليمانلضحفثضعيفإسنادهذا

4/3الكبير"التاريخ"في حاتمأبوعنهوقالالحديثه،منكر":(1793)2
1"والتعديعالجرح"فيابنهعنهنقلهفيما 1 3 / الحديثضعيف@:(501)4

الحدل@ه.لينكان"فيه:قالأنهزرعةأبيعنونقلجدأ"،

مرسلة.الخشنينعلبةأبيعنمكحولروايةإنثم

6الكمالأتهذبب"فيالمزيقال يقال:":(7663)712/

مرسل!

41/2المهرةأإنحاف"نظر:وا 2 4(17671).

@نبعد@لبحثوبانوانقطعه،@تصالهفيما@تلفومثال@

أبيه،عنعجلان،بنمحمدروىما@لمحفوظة:س@لمتصلة@لرو@ية

5التحصيل،:تحمة1و9(،7للاعف"اتحصيلجامع"وانظرة(1) 1 ولربماا(،ه.يه7

5"مسلمدصحيح@ينعلبةأبيعنمححول؟روايةبانبعضهمتحلل 8 / 1لا6 93)

لذاةبالتالحكنحلبةأبيعنحديثألهأ@ردملما@نسالأنةعليلتمللومو(11)

8/3الأشراشهشحفةفينحلةأبيعنلمكحول3ترالمزينف@ 9 1)كلاقبيل0 81)

يسمع@ولموتال:
أعلم.واثهب،الصطموومذا@نها،



-

ث@لف@الد@لعللفي@لجامع

وكسوتهطعامهللمملوك"يث@:اللهرسولقالقال:@ه،هريرةأبيعن

."بطيقماإلا@لعملمنيكلفولابالمعروت،

4/7عوانةأبوأخرجه: 1للاالأوسطا"فيوالطبراني)4706(،4 70)

37الحديشه:علوممعرفة"فيوالحاكمالعلمية،ط.(1685)والحديثط.

1/1لارشاد"ا"فيوالخليليحزم،ابنط.(71)وفيالعلميةط. وابن6،4
2التمهيد!"الر@يعبد 9 9 / طهمان.بنإبراهيمطريقمن9

4/7نةعواأبووأخرحه: ا،للألإرئاد!\/ا"فيلخلبليوا)5706(،4

03اقمهيد@9/992-9فيالبرعدوابن 0

السلام.عبدبنالنعمانطريقمن
والنعمان()إبراهيم،كلاهما:

(1)
بنمحمدعنأن@،بنمالكعن

به.@ماهريرةأبيعنأبيه،عنعجلان@

(2064)الزهريمصعبوابو)6082(،الليثييحىبنيحمىوخالفهما

أباأنبلغنيالروايتين:هاتينفيمالكقالالبلاغ،بصبغةمالكعنفروياه
جم@....اللهرسولقالفال.هريرة

الموصولة.الروايةعلىمالكوتوبع

4/7عوانةألوفأخرجه. 6للا4 7/9الحليةا1فينعيموابو7(،0 1

8/1و 9/2التمهيد!9فيالبرعبدوابن8،1 9 الثوري.سفيانطريقمن9
القتبانيعباسبنعياسورواه

(2)
11/1الدارقطني"علل"فيكما 3 4

س

أبيعنابيه،عنعجلان،ابنعنوعياش(الثوري)سفيان
به.ل@ه،هريرة

ومسلمالثافعي":(6721)/4الحبيرأالتلخيص"فيحجرابنقال
(3)

(2)

(3)

بنوالنعمان8(،1لهالتقرس@"رجاطل@يخهوتكلميعر@نفةطهماد.،بى3بيرا
.(8158)لققرلبال@عا@د@يما@قةاللام.جد

5له@التقرسهةا@طر@قةا.@ةوهر @ليه.الروايةصحةنعرفلاأناإلا.(26
الحارث،=برعمروطريقمنرواه@تماعجحد،ابنطريقمنملمالإساميروهلم



والانقطدعاحتصالضتعكلللهضك@:رل@لل
-

:(6136)التقريبه"فيوقالعجلانإ،بنمحمدوفيهالوجم@هذامن

أبيأحاثيثعليهاختلطتأنهإلاصدوق،المدنيعجلانبن@محمد
1هريرة.

0 عليهاختلطتقدعجلانابنأنهذا-حجر-ابنقولوسبب0

387الثقاتا"فيجانابنقالهريرة.أبيعنالمقبري،سجدأحاثيث /7:

قد"
فلماهريرفأبيعنأبيه،عنوسمعهريرفأبيمنالمقبريسعيدسمع

كلهاوجعلهافيهااختلطبينهما،يميزولمصحيفتماعجلانابنعلىاختلط

يهيمماهذاولي@هريرة،أبيعن
(1)

فيكلهاالصحيفةلأنةبهالإنسان
@نفسهاصحيحة...

(2

هذاولكنأبيم@عنإتماالمقبريسعيدعنليستهناصروايتهقلت:

أبيه،منالحديثهذايسمعلمعجلان@ابنأنجهةمنانقطعفيهالإسناد
عجلان.عنالله،عبدبنبكيرمنسمعهإتما

2/2وأحمد)5511(،الحميديأخرجه:إذ 4 سفيانطريقمن7

رى.لنوا

2/3أحمدوأخرجه: 9/3)التمهيدافيالبرعبدوابن4،2 0 0

من

خالد.بنوهبطريق

دشعبفيواليهقي)291(،المفرداالأدب"فيالبخاريوأخرجه:

ابيبنسعيدطريقمنالرشد:ط.(8197)والعلمبةهأط.557)الإلمان!
أيوب.

=

تخى@جه.ومانيب@ه،هريرةأبيعنعجلاد،عنالثصعدبىبيهرعن

يوهيا"الخطةنسخهى@حهفيأنهيل@المحققواناريهيا"الالثقاشه:فيمكذا(1)
عحلادابنروايةعلةأنيأتيوسرفالإنان.يضع@ساهداليىهدا.وسعنى

جاد.ابنثكرهالنىسأضعفسعيدعن

المقريسحيدعنعحلانابنروايةلأربجيد.ليىحانابنمنالتعليلهذا(2)
2الكيرالالحمع@يالرطيعهلقلهفيماسيدبنيحصصقفها 3 8 / @تالمقال:6

وبحصها.ميرتابيعنسعيد،بعضهاةالمقبريمجدأحاثيثعحلانبنمحمد

مريرظأبيعنسحيد،عنفجعلتهاعليفاختلطتمريرة،أبيعىرجل،عنسجد،

أعلم.والله



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

4/7نةعوابووا1(،93)لمفرد"الأثبا"فيلبخارياوأخرجه: 4

ط.(2082)والعلميةط.(8563)الإبمانعدانسعص9فيوالبيهقي6(،770)

9/3التمهيد""فيالبرعدوابنالرسد، 0 سعد.بنالليثطريقمن1

5/1له"،الأم@وفيبتحقيقي(1100)مسندهفيالثافعيوأخرجه: 0 1

2لوفاء6/ا.@وفي 61-2 4/7،5عوانةوأبو)76971(،الرزاقوعبد6،2

1/3الاثار!معانيشرحفيإوالطحاوي 5 وابن)1717(،العلمبةط.وفي7
العلمية@أط.6لاالإيمان!دشعبوفي8/6والبيهقي)3134(،حبان

"وفيالرشد،ط.(2082)و
العلميةط.(4776)لهلائار"،واالسننفةصر

9/3التمهيد!"فيالبرعبدوابنالوعي،ط.(15613)و والبغوي0،0
عيية.بنسفيادطريقمن(2403)

9/3التمهيد""فيالبرعبدابنوأخرجه: 0 0

بنسليمادطريقمن

بلال.

بنوطارقضمرة،وأبومضر،بنوبكرفضالة،بنالمفضل@رواه

11الدارقطني!لأعللفيكماالعزيزعبد 3 4 /1-1 3 5
.(2172)س

9/3التمهيد!9فيكماالدراورديصرواه 01.

وسليمان،عيينت@بنوالليث،واوسعيد،ووهيب،لثوري،)اجميعهم:

عنعجلان@ابنعنوالدرا@ردلمجأوطارق،ضمرفوابووبكر،والمفضل،

به.ل@هريرةأبيعنعجلان،عنالأشج،بناللهعبدلنبكير

11/1@العلل"فيالدارقطفيقال 3 5
الصحيع.وهو":(2172)س

الحارث.بنعمرؤالروايةهذهعلىعجلانبنمحمدوتابع

2/2أحمدفأخرجه: عوانةوأبو4(،1)(6621)5/93ومسلم4،7
4/7 تاريخ9فيوالسهمي2/7،7"الكامل"فيعديوابن6(،730)4

2:"جرجان عنالحارث،بنعمروطريقمن8/6والبيهقي29-33،0
به.ل@ه،هريرةأبيعنالعجلان،عنالله،عبدبنبكير

يه.مطعنلاصحيحإسنادوهذا



@الانقطعاحتصالضتعكللالثترك@:لالعلل
-

عنعجلان،ابنعنفرواهالقنادبنالوقابعبدبنمحمدوخالفهما

علل9فيكماعجلان،فيهيذكرولم@ه،هريرةأبيعناكععبدبنبكير

11/1الدارقطني! 3 إبى.الطربقصحةنعرفولا(1722)س4

فو@ه.أبيحدبثمنشاهدوللحديط

1أحمدأخرجه: 5 8 / 1/1والبخاري1،6وا5 3/1و(30)4 9 5

1و(2545) 9 5/9ومسلم8(،1يهلهالمفرد"،الأب"وفي(6050)8/ 2

(16 16)93وه/(38)(61 وابن5(،1هيهداودوأبو4(،0)و(3لا(61

/4لاثار"امعانيشرح"فيوالطحاويا(،لمه5)والترمذي)0963(،ماجه

3 5 7والبيهقي)0717(،العلميةط.وفي6 دنالمعرصرعنطرقمن8/

بالزبذةفوأبالقيتقال:سريد،
(1)

عنفسألةحلة،غلامهوعلىحلة،وعليه

ذر،أباياةأيمالنبيليفقالبأ@افعيرتةرجلأ،ساببتإنيفقال:ذلك،

فحت@لتهجعلهمخولكمأ@خوانكمجاهلبةفيك@هرؤإتكبثهه؟!لمترته

ولايلبس،مماوليلبسهيثل،ممافلبطعثهبدهنحت@خوهكانفمنأبديكم،

@ناعينوهمكلفتموهمفلىبغلبهم،ماكلفوهم

3"المغني@فيالمقدسيقدامةابنقال 1 5 علىالعلماءدرأجمع:9/

لسيده،ومنافعهنفقفمنلهبدلاولأثهسيده.علىالمملوكنفقةوجوب

قدرذلث:منوالواجبكبهيمته،عليهنفقتهفوجبتبه،الناسأخصوهو

مئلهوأدمفوقه،أودونهأوسيدهقوتكانسواءالبلد،قوتغالبمئكفايته

أنلمستحبوابالمعروش@وكسوتطعائهللمملوك9:@لقولهلمعروت،با

الخبرين،بينفجمعنالمايثلممادنليطعمهلقوله:طعامهجنىمنيطعمه

الاستحباب،علىفوأبيخبروحدبثالاجزاءعلىهريرةأبيخبروحملنا

2/6الاطلاع!لمراصدثوأليقبربهاالمدينة،قرىمنة.الزبئ(1) 01.

واحدأ،يكردوقدخانل.واحلمموأتباعممالرجلومو.-خول،منحولكم.(2)

الرعاية.منوقل:التمليك.التخويل.منمأخوذوهوتوا،العبدعلىويقع
@لىالنهايق@2/

1/1للبخارىاللفظ(3) 4(30).



-

@لف@ائد@لعللفي@لجامع

ينفقأنوبينكسبءلهكانإنكسبه-مننفقتهيجعلأنبينمخئروالسيد

برسميجعلهأوكسبه@ويأخذمالهمنعليه
جعلنف@ماله،الكللأنخدمته،

شيءالكسبمنفضل@)نإليها،صرفهالكسبوفقفكانتكبهفينفقته
منفبالمعروتالكسوةوأماتمامها،سيدهفعلىعوزفبهكانو)نلسيده،فهو

منيلبسهأنوالأولىبه،هوالذيالبلدذلثفيالحبدلأمثالالكسوةعالب

يلبسإ.مماالرليبهنم@:لفرلهلباسه

8/33،3المنيراالبدرو"1(،1364)01/15الأسرافطتحفة9وانظر:

1(،672)4/04الحبيراالتلخيصو")6999(،7/104المسنداأطراتو"

3المهرفماإتحافو" 5 3 / 1 5(19459).

ةلكثرالاتصال@رجحوالانقطح،الالصالفيهتعارضومما@

@حراميعني:محئصة-ابنعنالزهري،روىما@خرى:وقرائن@لعدد

يزلفلمعنه،فنهاهالحخامإجارةفي@روالئبيئاصتأذنأتهأبيه:عن
ناضحك@ملفه9تال:حتىوشتأفنهيسأله

(1)
@رقيقه.

برواية(2053)وسعيدبنسويدبرواية(745)الموطأ""فيمالكأخرجه:

بتحقيقي،(1515)المسند""فيفعياثعنهرواهوكذاالزهري،مصعبأبي
5/4وأحمد نمرح"فيويلطحاوا)7721(،لنرمذيوا)2243(،وداوأبو@3،5
4/1الائارامعاني 3 "فيقانعوابن9(،5الهالعلميةط.وفي2

الصحابئمعجم
(57 مالك.طريقمنكلهم(302لاوالبغوي9/33،7والببهقي1(،2

وتابعه
(2)

5/4أحمدعندذئبأبيابن )6612(،ماجهوابن3،6

4/1الائار!محاني@شرحفيوالطحاوي 3 (59يلااالعلمبةط.وفي2

الأخيار!تحفة"وفي(46لاهلهالاثار"،مشكلشرح"وفي(5917)و
.(5471)البهير""فيوالطبراني)4152(،

.5/69لالنهايقهعليها.ئستقىاتيالابلالنواضح،واحدةةالناضح(1)

مالكاتمعأي:(2)



واحنقطعاحتصالتعلىضلالهضك@:لحللإ
-

5/4أحمدعندومعمر .(583)الجارودوابن3،6

4/1الاثار!محانيشرح"فيالطحاويعندمسافربنوخالد 3 وفي1
.(5914)العلمية0ط

.(5اهل@حبانابنعندسعدبنوالليث

."حسنحدبثمجصةحدبث"الترمذي:قال

بنوالليثمسافر،بنوخالدومحمر،ذئب،أبيوابن)مالك،خمسقم:

أبيه.عنحرام،عنالزهري،عنرووهسعد(

يه.الاسأوثقمنهمالزهريعنرواتهصحيح،متصلإسنادوهذا

يصخ.ولاالطريق،هذاغيرمنرويقدالحديطهذاأنإلا
السنن"وفيبتحقيقيا"(ل@15المسندا"فيالئافعيفأخرجه:

الاثارامعانيشرح9فيالطحاويطريقهومن7(،2ولا(273)لهالمأثورمه،

4/1 3 (46هلطلهالاثارإ،مشكلشرح"وفي(5915)العلميةط.وفي1

ودي
5للاله@؟المعرفة9وفي9/337والبيهقي2(،)31،الأخيار"تحفة" 74)

1ويماالعلميةط. ط.2مملألاعتبار":ا@افيوالحازميالوعي،ط.(93

حزم.ابنط.(279)والوعي

5/4أحمدوأخرجه: 36.

الزهرفي،عنعيينة-ابنوهوسفيان-عنوأحمد()الثافعي،كلاهما:
اللهرسولاستأننمحيصةأنمحيصة.بنسعدبنحرامعن

ا

تابعيفحراملإرساله،ةضعيفإسناد
(1)

ابنقالمرسل،وحديه

3التمهيد!"فيالبرعبد 5 3 لابنهفكيفصحبفمحيصةبنلسعدولي@":4/

."حرام؟!

هنافرواهالحدي@هذاروايةفياضطربقدعيينةبنسفيانولأن

.(1163)التقرصه"انظر:(1)



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

الزهري،عنرووهالذينمر-كماالئقات-الرواةمنلجمعمخالفأمرسلأ
أخرىمرةورواهشاذة،روايتهيجعلماقريبا-بيناهكماأبيه-عنحرام،عن

الك.علىموصولأ

"فيقانعابنطريقهومنمأ،ي@7الحميديأخرجه:
الصحابتامعجم

قالسعد،بنحرامأخبرنيقال:الزهري،حدثناقال:سفيان،عن(446)

(2)أنأبيهعنفكرقدوأراهفيهلا@ئسكالذيهذاسفيان:
محيصة...

أيه(.)عنلفظةفيشكقدسفيانأنيتينهذامنالحديق.

الطريق:هذاغيرمنصروي

بنمالكطريقمن(1725)الصحاتجهالمعجمفيقانعابنفأخرجه:

الله...رسولاستأذنأنهأبيه،عنمحيصق@ابنعنشهاب،ابنعنان@،

برواية(2793)الموطا"9في"أببهعن"ذكربدونرواهمالكأأنإلا

...@اللهرسولاستأفنأئهمحبصة:ابنعنئهاب،ابنعنالليثي،

هومحيصةابنأنإلىالإلثارةمنبدلاالطريقهذاسندمناقثة

/4التمهيد!1فيالبرعبدابنقالبحضهم،يتوهمقدكماسعدأولي@حرام
3 ناقةوحديثالحديث،هذاالزهريعنهروىالذيأنيختلفونولا":53

محيصقه.بنسعدبنحرامهوالبراء

حتىجم@،النيئمنمحيصةابنفأينمنازع،بلامنقطعنهف@إسنادهاما

3التمهيد""فيالبرعبدابنقالويحادئه،عليهيدخل 5 3 قالهكذا4:9/

ع@ع،اللهرسولاستأذنأنهمحيصةابنعنيعني:الحديثهذافييحيى
أهلمنأحدعلىفيهإشكاللاالذيالغلطمنوفلكالقاسم.ابنوتابعه
روايتيوالروايتان-حرام؟لابئفكيفصحبةمحيصةبنلسعدولي@اسم،
بنكسويدمالكأصحابلأنإليهما.يلتفتلاثاذتانالقاسم-وابنيحيى

مالكعنرورهوغيرهموالئافعي،سحد،بنوالليثوالقعنبيئ،سعيد،

يخط.أفك@مناقالع:اسعد(1)



والانقطعاحتصالتمارفىلالثترك@:لالعلل
-

الموطأ@."روايةفيخطئهبكثرةمحروتيحىأنعنفضلاموصولأ

طريق.غيرمنالطريقهذاعلةبنفسوروي

2لاعتبار،:ا"فيالحازميفأخرجه: 6 ابنط.(280)والوعيط.4

به.حرام،عنالزهري،عنكنير@ابنوهوعباد-طريقمنحزم

معينبنيحيىعهقال@ذكئير،بنعبادلضعفةضحيفبمنادوهذا

4لاتاريخهفي البخاريعنهوقالضعفمه،حديثهالفيالدصري:برواية(31

3الكبير@5/التاريخ"في 2 فيالنسائيئعنهوقالتركوهأ،":(1642)2
فيحاتمأبيابنونقلالحديظ،متروك":(4له."والمتروكونالضعفاء"
الحديث،ضعيف"فيه:قالأنهأبيهعن(433)6/201"والتعديعالجرح9

معلولةروايةفإنالبئنضعفهعلىوهرإنكارا.الثقاتعنحديثهوفي

إليها.يلتفتفلابالانقطاع،

يصح.ولاإسحاق،ابنطريقمنالحدبثهذارويوقد

5/4أحمدفأخرجه: والمئاني!الاحاد"فيعاصمأبيوابن3،6
عنإسحاق،بنمحمدعن(743)/20الكبيرأ"فيوالطبرانيئ1(،192)

جده.عنأيه،عنمحيصة،بنسعدبنحرامعنالزهرفي،

عنالحديتهذايتصلولا@التمهيد@4/453:"فيالبرعدابنقال

وسائرمامثلها،عيينةابنوروايةهذ@إسحاقابنروايةمنإلاشهابابن

ثهف@الإسناديخصماأماعليه،الكلامسيأتينظر،فيهكلام

علل:بنلاثمعلول

عنعن.وقدمدل@،إسحاقبنمحمدأنالأولى:

عنهقالفقدضعيففالزمرفيعنمحمدروايةأن@لئانية:و@لعلة

ضعيفوهوبأس،بهيى"الدارمي:برواية(15)تاريخهفيمعينبنيحيى

.@الزمرفيعنالحديت

فكمافيم@@سحاقابناضطرابفهيالأهموهي@لثالئة:و@ما@لعلة



-

ث@لف@الد@لعللفي@لجامع

عنأبيمععنمحيصفبنسعدبنحرامعنالزهرفي،عنرواهأئهتقدم

5/4أحمدوأخرجه: 3 بنساعدةبنحرامعنالزهري،عنعنه6

كسبأيكسبطيبة،أبوله:يقالحخامكلاثملهكانقال:مسعود،بنمحيصة
@اللهرسولاسترخصالحخامكبعن@حيهتاللهرسولنهىفلماكئيرأ،

لتلق9له:قالحتىالحاجةلهويذكرفيه،يكلمهيزلفلمعليه،فأبىفيه،
نافحا.بطنفيكسبه

وقدكذلك،هووماصحابي،حراماأنالمتمغئغيرتوهمالروايةوهذه

مرسلة.هافالروايةتابعبئ،أنهبيانتفدم

4/1الكبير!التاريخد@فيالبخاريةوأخرجه 8 حدثنيقال:(2529)1
ابنعنأبيه،عنيعقوب،حدتناقال:محمد،بنسعيد

(2)
قال:إسحاق،

بثيرحدئني
(3)

حدثه:محيصةبنحرامبنساعدةأنحارثةبنيمولىيساربن

عيئ:التبيقالطيبة،أبوله:يقالحجامعبذمسعودبنلمحيصةكانأنه
ناضحثط.علىأنفقه"

هذهانإلاالحخام،اسمبيانالزيادةمنوفيهامعضلق@روايةوهذه

إسحاق.بىمحمدصأي.

4/1الكبيراريخلانطوعليتحرف 8 2له1 مصاثرشواتصولب"بلى.(52
الكتبومناوالتعديلالحرحكتبا@لىرححتعنماأكنرواطسأشتالتراحم،
4/2الكير!-@التاردحكا@صمصفهاستقاه 9 6("1 دتهذيبوانظر:4

3الكمال@1/ 6 6@722@

ةالكيرا@الاريخحققالذيعطاأحسدالفاصعبدطفىالمدعو@صبطهته

السنقيكتبفيهاافسدالتيالمتكررةخطانهمن(وهناقلم،ضبطالماءلمتحلتر!"

مباحثصمنوضعوهإتهمبلالسنته،ففيالاسممذاالحلماءفرقوقد
/2والتنكرظالتبصرة@نرحفيالحرإقيقالالمصطلح،كتبديوالمحتلفالمؤتلف

2 3 0

الاءبضمفالأول:-ربئير،ولسيروئسيرئثيرفلكومنبتحقيقي.!...
فىحديثهالمدنى،الحلىنى،يسار،بنئيرالمعجمة-الثينوفنحالسوحدة

والموطأ...،.الصحيجن



واكنقطلعاكتصالضتحكللالخترث@:للعلل
-

جاءالاسمهذاولعلهذا.حدثهفيمضطربزادهامنلأنثضعيفةالزيادة

عنفالمث@هورإسحاق،بنمحمدذهنفيببعضالأحاديثبعضاختلاطمن

بصاعلهفأمر@ح@اللهرسولطنبةأبوحجمقال:@مالكبنأن@
0من 0 0

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيوالطبراني)0212(،والمثانيادالاحادفيعاصمأبيابنفأخرجه:
بنسعدبنحرامعنالزهري،عنزمعةطريقمن(744)/20)الكبيرا

خراجفي@الئبيئاستأذنأثهجده:عنأبيه@عنالأنصاري،محيصة
حتىحاجته،لةويذكزع@اللهرسوليراجعيزذفلمإياه،فمنعهالحجام،

@رقيقهناضحهيعلفهأنلهأذن

فقدالزهرفي،عنروايتهفيوخاصةزمعفلضعفثضجفوهذا@هناد

3/15والتعديع(الجرح"فيحاتمأبيابننقل أنهزرعةأبيعن(2823)5

فاكيرأ،يفولكأتهالزهريعنحديثهالحديصواهيلبن،مكيئ"نجه:قال

الكمالأ@هذبفيالمزينقلفقدالزهرفي،غيرفيضعيفأكونهعنفضلأ

3/3 وهوضعيفا،فيه:اقالاأتهماداودوأبيأحمدالإمامعنا()معا1

ضعي@ا.":(2035)لتقريبها"في

الطريق.هذاغيرمنصروي

5/4أحمدفأخرجه: لطحاويوا1/3،6دالكنىافيوالدولابي3،5

4/1الاثار"معانيالشرحفي 3 فيوالطبراني)2195(،العلميةط.وفي1
)9446(،و(6321)الصحابتامعرفة"فينعيموأبو)247(،/02@الكبيرا

337والبيهقيئ ليالبرعبدوابن9،/
أبيعنطرقمن4/453التمهيدا"

به.مسعود،بنمحيصةعنحئمة،أبيبنسلبنمحمدعنعفير،

3/8البخاريأخرجت(1) 2(2012).

دريحقاة@لىتحرتال@ير"المحجم"مطبوعفي(2)

د@ريقظ.والسثانيا:لآحادد@مطبرعفي(3)



ث@لفمالد@لعللالجامعفي

مشهور"غير"الحسيني:قالعفيرأبيلجهالةضعيف،إسنادهذا

1/1الكبير!التاريخ"فيالبخاريلهترجمحثمق@أبيبنسهلبنومحمد 1 0

يخهيذكراولم(1501)3هلأ/7والتعديلاالجرح"فيحاتمأبيوابن0(،3للا

مجهولفيكون3ها/7الثقات!"فيحبانابنوذكرهتعدير،ولاجرحأ
يصح،فلاالمجاهيل،مناثنانالطريقهذاسندفيفيكونهذاوعلىالحال،

علإ.يعتمدولا

البرعدابنأنإلىالإشارةمنبدلاالطرقهذهروايةمنالانتهاءوقبل
حكمولهذاثلصلبهأبوهبأثهالحديطهذارواةعندابيمهعن"لفظة:فسرفد

3التمهيدا"فيفقالبالإرسالالحديثهذاطرقأغلبعلى 5 3 / فكرعقب4
عقبوقالمرسل!،كلههذامعوالحديث"الموصول:الطريقرواةبعض
ابنروايةمنإلاشهابابنعنالحديطهذايتصلولاإسحاق:إابنرواية

1هذهإسحاق
0 0 تقدم.وقد0

لصلبه.أبوهلاجدههوهنابذكرهالمقصودإنإذفلل!منهوهموهذا
2/7الكمال،داتهذيبفيالمزئقال وقد"حرام:ترجمةفياعنيل@311(9

عنحرام،عنرووهالحفاظالرواةمنجمعأانيعفلولاجدمهإلىينسب

أئمةوهمبقرون،بعدهمجاءمنليكشفهاهذه،علتهعلىيقفرافلممحيصة
العلم.هذافيالفصلالقوليرجعليهمل@الأن@

نعيمأبرأخرجهمامحيصة:سندمنالحديثهذاأنيزكدماولعل
@ي

أبيبنهئامعنإسماعيل،بنالسكنعن(6322)الصحابنهمعرفة"
سحوه.فذكرمحيصةعنزيا@بنمحمدعنالله،عبد

مندمنلامحيصةمسندمنالحديثأنعلىيدلصحيح،إسنادوهو

أعلم.واللهسعد،
المنقدمة.الطرقغبرمنالحديثهذارويوفد

5/4أحمدفأخرجه: 1/3الكبيراالتاريخ"فيوالبخاري3،6 1(14)

5ال@نفحقهتححيل"وانظر:)1311(،الإكعالا1(1) 0 9 / 1للا2 34).



واحنمطدحالاتصالضتحكللالثترك@رلحلل

الأنصارمنرجلأأنأيو@بنمح@دعنكثير،أبيبنيحيىطريقمن
حجام....غلاملهكانفحيصة-له:يقالحدثه-

التاريخدافيالبخاريلهترجمأيوب،بنمحمدفيه:الإسنادوهذا
1/3الكيرأ فيماحاتمألوعنهوقالتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرولم(41)1

7/2داوالتعديىلجرحا@افيابهنقله 6 دمجهولالا:(0711)6

8/4الأسراف!لأتحفةوانظر: 1له4 1 23).

منلأنالانقطحصرجحوالانقطح،الاتصالفيهتعارضومما@

عنالطنافسي،عيدبنمحمدروىماو@جل:أثبتمنقطعا@رو@

عنمسروق،عنالضحىأبيعنأبيه،عنسعيد،بنسفيان

@ذ@لنبيين،منو@ةنبقلكل@ا@نالله-شرو:رسولقالقال:الله،عبد

ضؤ@لئذينب@زييمألئاسلتدلمث"قرأ:ثم@ا،إبر@ميموخليليأبي،وليي

ول(.عمران:أتل@@اننهوومنينركلأ@ع@فوأوالذبالنئصمذا

2/2الحاكمأخرجه: 9 بهذاالطنافسي،عبيدبنمحمدطريقمن2

لإسناا

يخرجاط.ولمالشيجن،شرطعلىصحيححديثهذا"الحاكم:

بصحته.توحيالحديترجالوثقةئقات،رجالهإسنادوهذا

الموصولة.الروايةمذهعلىعبيدبنمحمدتوبعوقد

"والحديلالجرحفيإعحد@دحاء3حاأبياب@علىسالقتهامعالترحعةمذهاختلطت(1)

النبي.!سالمحيصةأنمرسلأ.@النيصروىأيوب.لندمحمدمكدا:
صزحأيربحمدسأنلهسيتيىأحمد!الاسامدصدديرالاظرعنصجاءمكذا

نخ!علىيددومماالحدين@مماعنالرساليعدهلافعدمحيصة،عنشحلبنه

بنلمحمدالخلىيسافهالترحمةمدهتحتثكرهالذيالامادأدحاتماليابن

علم.واثه(الحديث،هناصاحبايوبمحمدستجللهتربماخر،أيوب
"الاتحا@"صوالتصوببخطا،رموالضحىاأليدرعنالحا@ا:دمستدركفي(2)

04 7 4 / 1(911 @ك@علرثىطجةليالخطاهناتكرروقد(32



=
@للفعالد@لعللفي@لجامع

(9731)والبزار)5992(،الترمذيعندالزبيريأحمدألوتابعهإذ

عالممعاط.وه/الفكرط.(5700)تفسيرهفيوالطبريا(،)اهاو
الأخبار!تحفة"وفي(1009)الآثار"مشكلشرح"فيوالطحاويالكنب،
@هثق!تاريخ@فيعساكرابنةأخرجهطريقهومن(604)والاسي)3346(،

6/2 1 6
(1)

بهالوري،عنالزبيري،أحمدابيطريقمن

أبوإلاوصلهأحدأنعلملاالحديثوهذا@:(1973)عقيبالبزارقال
أبيعنأبيصعنالثوري،عنأحمد،أبيغيرورواهالوري،أحمدص
اشما.عبدعنالضحى،

بلبوصله،ينفردلمالزبيريأحمدفأبونظر؟فيههذاالبزاروكلام
قدمناه.كماعبيدبنمحمدوصله

الثوري،حديثفييخطئأنهإلائقةكاندانالزبيريأحمدأبوقلت:
قوله:أحمدالإمامعن(9345)6/037الكما@هتهذيب"فيالمزينقلإذ
:(6017)التقريب!فيأحجراب@وقال@،سمانحدبثفيالخطأكثيركان"
"الئوريحديطفييخطئقدآنهإلاثبت،ثقة"

ابنأدالسدفينونهعلىيدلوالديدمسروقله"@فقدنريخمطموعسسفطلا(
ال@دفىوجلتهلهالالمسده،@لىرجوعيوعندالتاشي،طريقمنأخرجهعاكر

ر.لمذكوا

لماظ.ا،محتلثةالروايات(2)

قرله1بقولهما.حجرابنالتحرير،"صاحباتعقص(3)
"

حديثفييخطئقدالهإلا
فيالحطاكيركانعه.@سحاقسحلبهتمزدالنياحمدقول@نأحذهالوري،
سمحتةقالالأعيىبكرأباأنالأوللأمرين،نطرفيهفرلوهوسعيان@حليث
ثامبنومعاولةالزليريله.قلتسفيان،أصحابصومألتهححبل،لنأحمد قال:الربيري؟أوحبلندقله:قلتالزليري،قال:إليك؟أ@أيهما

بيريلزا

سفيا@ه.عنروايةمنلهأخرجاالتميجنأنوالنافي:
أوجهثلاتةمنأتحقبهماوأناعليميئعترصكلاممداقلت
انوصلوميخطئااقدلقال:@لثقللبل"يحطة"يخه:يقللمالحاطبنة@لاول
اخطا=مافنسةثشاشقةقال:انبحدالجملةمدهأرث@@ههثمالتقليل،تثيدلقد(



@الانقطدعاحتصالضتعكللالحثشركلت@لالعلل

5الحاكمعندالواقديعمربنمحمدتابعهوقد 5 3 / سفيانعنفرواه2

لأنةتصحلاكسابقتهاالمتابعةوهذهموصولا.المتقدم@سادبال!الئوري

الصغيرأالضعفاء"فيالبخاريعنهقالمتروك،الواقديعمربنمحمد
2/2لهلصغبر"،اريخلتاا@وفي"لحديثامروك@:(334) تركوه،،@لم:83

الحديشما.متروك".(531)"والمتروكونالضعفاء@افيالنسائيعنهوقال

عبيد،بنلمحمدأخرىمتابعة(1677)@االعلل1فيحاتمأبيابنوذكر

لمأنيإلاثقةعبا@ةبنوروحعبيد،بنمحمدتابعقدعبادةبنروحأنفذكر
إليه.الإسنادصحةمنللتأكدمسندأاخرجهمنعلىأقف

إلاالصحة،ظاهرهاالطنافسيعبيدبنمحمدروايةانمنالرغموعلى

منقطعا.الحديثهذارويإذةبالانقطعمعلولالحديثأن

1/4أحمدفأخرجه: 2عساكرالنطريقهومن0،1 1 6 /6.

2/6تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(،)م(2995)الترمذيوأخرجه: 7

إماممىبلكيه،منبحاياتلمالحاط@نتمجلأ،قليلةروايتهكترةمعيخه
لنأحمداقهعدآلووالجماعةال@ةأهليمامرمووالتعديل،لالحرحعالممقر

حنل.
أحمدالاممقاللساوإلاسميار،صالربيريروايةفيثالتالخطا@نني:ن

حالصلقدالاد،بصدحهسحنالذيالحديتمداالرلريأحمدألريخهأخطأ

ألوويمبالحهالدفالحماطهؤلاءيحطئأنالمعقولمنملي@العتقنين،الحفاظ
بل@رأشاراالجمعروايةرجحاالرازييئوأبا@رعةحاتمألانجدلناالربيري،أحمد
الزبيري.حمدألي(روايةحطا
إليهدهمارجحالترمني!جامععلىإنحليقهفيبثارأكتورالدأنااالحجبوس

النانتقدالتحريرليلهفماأحمدأليتخطةومروالرمدي،ررعةوألوحاشمأبو

نلك؟!مضمونفيححر

وقدضديد،نظريخهممجا@اصروايتهصلهأخرحاالنبحينالإنفولها.@ك:@

لهأخرجالخاريأظنلرساتالخاريبصحيحالخبيررمرححر-اب@الحافطقال

4الاري!:لعديانظر."سفيانعىأفراثهمنش@أ عنلهيخرح@أنهأي:4،0

سمانعنعل!توبعساإلاسفبان



-

يالف@الد@لعللفي@لجامع

وكغطريقمنبتحقيقي(122)@النزولأسباب"فيوالواحدي)6563(،
به.مسعود،بناللهعبدعنالضحى،أبيصأيمععنسفيان@عن

لمصبيح-بنمسلمهوالضحى-وأبولانقطاعميضعيف،إسنادوهذا
مسعودابنيدرك

المنقطحة.الروايةهذهعلىوكغوتوبع

ط.(5700)تفسيرهفيوالطبريا(،)م(2995)الترمذيفأخرجه:

نعيم.أبيطريقمنالكتبعالمط.وه/984الفكر
2/5الحاكموأخرجه: 5 أبيمحعنسفيانعننعيم،أبيطريقمن3

فيالثكعلىهكذاالله.عبدعنمسروقعناظنهالضحى،أبيعن
انز

1/4أحمد 29-4 تاريخ"فيعساكرابنطريقهومن3،0

2/6تفسبرهفيحاتمأبيابنوأخرجه: 7 فىعساكروابن6(،3يلاه4
2دمثقاتاريخ 1 6 / مهدي.لنالرحمنعدطريقمن6

1/4أحمدوأخرجه: 29-4 3 0

6/2عساكرابنطريقهومن 1 من6

طربق

عنرووهالقطان(ويحيىمهدي،بنالرحمنوعبدنعيم،)أبو
وكغ.روايةبصئلمنقطعااللهعبدعنالضحى،ابيعنأبيه،عنسمان،

عقيبفقالالرمذي،الموصولةالروايةعلىالمنقطحةالروايةرجحوقد
يعني:@مسرو@عنالضحىأبيحديثمنأصحهذا@ا(:)م(2995)حديط
عبيد.بنمحمدرواية

1مقروناتعاكراب@روايةفيجاء(1)
."الرحمنوعديحى

.(9587)حديثقل43"/6الأضراشاشحعةانطر:(2)
01/4ال@هرتهدإتحافشوأثناهالمطبوعمنسقط(3) 7 4(191 32).
يخصيقللرلمنيم:أبيروايةعفتال@كله،الترصنيأنالظنهنايدحصوط(4)

مرو@هعن



نقطع3مااكتصالضتعكللالخترك@رلعلل
-

عنزرتحعرأباأبيدوسألت:(1677)"العلل"فيحاتمأبيابنوقال

عنالثوري،سفيانعنعبالفلنوروحالزبيري،أحمدأبورواهحديث

الحديث،النبي...عنالله،عبدعنمروق،عنالضحى،أبيعنأبيه،

عنالور@،عنالوري،أصحابمنالمتقنرنرواهخطأ،هذاجميعأ:فقالا

مسروتحه.بلاكور،البيعنالله،عدعنالضحى،أبيعنأيه،

منقطعأ،رواهومنمرصولارواهمنبينقارناذاف@الصواب،هووهذا

فاتضحسفيان.أصحابمنالأئاتالئقاتهممنقطعارواهمنأنوجدنا
منقطعأ.رويماالثوريعنالصوابأنبذلك

فيفذكرواالرواةمنأربعةعهرواهسفيانأنقدقمقديقرل:أنولقائل
يجعلفهلمسروقأ،يذكروافلمالرواةمننلائةوخالفهممسروفأ،أسانيدهم

الروايتين؟بينالجمع)مكانيةعدماعتبارعلىسفيان.علىالاضطرابهذا

@)نضعيفة-عامتهامسروقذكرفيهاالنيالرواياتأننقدمفدفنقول:

فعامتهامسروقفيهايذكرلمالتيالرواياتأماالضعف-أسباباختلفت

منالصحيحمعرفةفيالمعولوعليهمالعلم،هذاأجلةوأصحابهاصحيحة،

لكانصحيحافيهمسروقذكركانفلوسفيان،فيالناسأوئقوممالسقيم،

الرحمنعبدرواياتترجبحفيشكدرنظرانهم!منبحفظهأولىهمهؤلاء

الأئمةترجيحعلى@لكزدمخالفيهم،رواياتعلىوافقهومنمهديابن

أعلم.للهوالرواياتهم،
قال:)التفسير((501)منصوربنسعيديرويه@خرطريقعلىووقفت

مسروق،عنالضحى،ابيعنمسروق،بنميدعنالأحوص،أبوحدثنا

بهمسعرد،ابنعن

بنححدوحلننا(لهأمكذا@سد@خر@3حااليلالنلالتضيرامطوعفيوحا.(1)

فيحاتمبيابن(عهفقالعصام،برأحمدأساالله.عدعىمروتصعصام؟
2"واتحدي@الجرحا 3 / أقفلمأليعيرصدو@انقةرموعنصكتبناا(..الا2

سقط.فيهيكونفقدجدأ،عالرالدمسروق،ع@روايتهعلى



@لفعائد@@لعللفيالجامع

يكونالصورةبهذهوهوثقات،@رجالهالصحة،الإسنادهذاوظاهر

كتابمحققأنإلاتابعه،ومنالطنافسيعبيدبنمحمدلحديثجيدأمتابعا
المخطوطأصلفيلشتمسروق()عنعبارةأنفكرممصورلمابنسعيدسنن"

النعندالإسنادبهذاالحديثلوجودذكرهاوأنهالتحقيقفياعتمدهاالتي

.373تفشره:فيكئير

حديثفيليستلأمسروق@اعنلفطة:أنأعلمواللهلييظهروالذي

المتقدمينالعلماءانكماالمحققة،النسخةفيوجودهالعدممنصوربنسعيد
بنسعيدحديثكانولوبالصحة،المنقطعسفيانحديثعلىحكمواقد

بهولاعتبرواآغملوهلماتفسيرهفيكثيرأبنذكرهمابنحوعندهمثابتأمنصور

الروايات.بينالترجححين

منفرتجحهذا،الأحوصأليبطريقشاكرمحمدأحمدالئخاغتزوقد

أيعن@وربنسعيدروايةباعتارمتصلاالوريسفيادعنرويماخلاله
المتصل.سفيانلحديطمتابعةالأحوص

آحر:طريقوللحديت

حدثناةقال373كثير":ابنتفسبر"فيكماتفسيرهفيوكيعأحرجه:

قالقال:مسعو@بناللهعبدعنإسحاق،أليعنأبيه،عنسفيان،

فذكره.عت@ه،اللهرسول

المنذرابنأنذلكعلىيدلالنساخمنخطأأووهمالطريقوهذا

أبيه،عنسفيان،عنوكيع،طريقمن(583)تفسيرهفيالحديثهذاأخرج
به.التصعبدعنالضحى،أبيعن

العزيز،عبدبنعليأخبرناقال:(582)تفسيرهفيالمنذرابنوأخرحه:
الله،عبدعنالضحى،آبيعنسفيان،حدثاقال:إبراهيم،حدثناقال:

به.@،البيعنقال:أراهقال:

6/4"لأشرافاتحفة"انظر: 2 6/4و(9581)9 3 أطراتو"9(،ه)مه1



والانقطعالاتصالضتحكلللثترقىةولعلل
=

4/2المسند" 2 5لا4 01/4@المهرةإنحافوا5(،7 7 1لا4 3 1/05و.(21 2

(13328).

لثقةالانقطحفيه@رجخوالانقطاع،الاتصالفيهتعلىضومما@

عنهند،أبيبنداودعنالحسن،بنمحبوبروىماوإتقانهم:رواته

والحضرالسفرصلاةفرضتقالت:عائثة،عنمسروق،عنالشعبي،

الحضرصلاةفيزيدبالمدينة،الله-يئرسولأقامفلماركعتين،ركعتين

ثالمغربوصلاةالقراعة،لطولالفجرثصلاةوتركتركعتان،ركعتان

النهار.وترلأتها

)8372(،حبانوابنبتحقيقي،لما(4)و(503)خزيمةابنأخرحه:

2السير""فيوالذهبي 0 8 / 1 به.محبو@،طريقمن2

توبعوقدالحسنبنمجوبأجلمنةحسنأتهظاهرهإسنادهذا

رجاءبنمرخىتابعههذه،روايتهعلى
(2)

"المعانيشرح"فيالطحاويعد

1 38 / لهالمشكلإ،الشرحوفيويث@32(ا()ى.العلمبةط.وفي4اوه1

.(1045)الأخيار"تحفة@وفي(4260)

سيرينبنمحمدبناللهعبدبنبكاروتابعهما
(3)

3البيهقيعد 63 /1.

عنلشعبي،اعنود،داعنوبكار(وئرتجى،)مجوب،ئلاثنهم:

به.عائثقععنمسروق،

أتهاإلابعضابعضهايقويظاهرهاالتيالرواياتهذهمنالرغموعلى

حديثد@ذا:(305)عقبخزيمةابنقالفقدإليها،يلتفتلامنكرةروايات

داود،اصحابورواهالحسن،بنمحبوبيخرأعلمهأحديندهلمغريب

5لاالتقريب"لين،يهدصدوق،وهو:(1) 81).

.(6550)الالتؤلسأومم!ربماعدوقط@ةوهو(2)

1/13الاعتدالهسزادفيالدمبينقلفقدضحيف،وهو:(3) البحاريعى(1263)4
الحديمه.الثا@ةفيتالأئهررعةأيعنونقليمه،اليتكل@ونفي@ل@أته



-
ث@لفعاثد@لعللفيالجامع

ابنكلاموظاهر"،الحسنبنمحبوبخلاعائثمةعنالشعبي،عنفقالوا:
أعلمهأحديسندهلم"ةقولهأنإلاالروايفهذهعلىبالئذوذحكمئهاخزيمة

1محبوب.غير
0 قدمناه.كمامحبوثتوبعفقدنظريهكلامهذا0

رووهالئقاتالرواةأنالطريق،هذامنالحدبثهذاضعفيزيدوما

مسروقأ.فيهيذكرواولمبسندهداودعن
معاويةأبيعن(1635)راهويهبنإسحاقفأحرجه:

6/2أحمدوأخرجه: 4 عديأبيبنمحمدعر1

6/2أحمدوأخرجه: 6 عطاءبنالوهابعبدعن5

الدارقطنيوأخرجه:
(4)

5/6العلل!@@في داو@عنطريقبنمن7
هذي@بىرفرعنوالثاني:الثوري.سفيانعنالأول:

وسفيانالوهاب،وعبدعدي،آليوابنمعاوية،)آبوخمستهم
ع@هند،ابيبن@اودعنرووهوصدوقثقةبينماوهم@زفر(الثوري،

مسروفأ.فيهيذكرواولمعائثة،عنالشعبي،
فيمامنقطعةولكنهاالأولى،الروايةمنأصحالروايةهذهأنالانتبيىقد

بنيحىعن(58له"المراسيل@افيحانمأبيابننقلفقدوعاثة،العبيبين

أنهأبيهعن(591)فيونقل"مرسلعائةعنالح@يروى@اماقال:أئهمعش
عائت@.عنمسروتعنيحدتإتمامرسل،عائ@عنفال.

مرسلا.الحديثهذارويوقد

الشعبيعنداود،عنعببدة،عن(370يلااشيبةأليابنةفأخرجه
عاثةولامسروقا،يخهيذكرولممرفوعأ

مأ697)التقريبه1نفةا1ومو:(2)ه(.ك@)ادالن@ربسهنققه"ومو(1)
(4262)لت@ريبهالاحطا!أربصاصدرق،"ومو.(3)
1حمليا،الممندعلىالأرلؤوطنمجبالنغتعليقسبناثةلى( 67 / 4 3.
2/7"الالميزانثياللميقال(5) واحد،وعرمعشابنوثقه@،صدص@.(2867)1

عه.بمنيالحديتلييكن@سعد:ابىوقال



واحنقطدعاحتصالتعوضلالثترك@.رلحلل
-

الرواةمنحمعأخالفالحذاءالكوفيالضبيحميدابنوهوفعبيدة
يجعلمامرسلأفرواهعبيدةتفزدحينفيمسدأ،@اودعنرووهالذينالثقات
شافة.رواية

احتمالان:لناينجليتقدمومما

ثلاثفيهولهداود،منهوالحدياهذافيالاختلافأنالأول:

ومرسلة.ومنقطعة،لة،صومويات.روا

دالآخروفقلدهأخطأأحدهمأنبمحى:الثلاثة،صالوهمان@لثاني:

في
عنعروفروايةمنالصوابعلىرويالحديتهذاأننعرفأن

9البخاري 8 / )5393(،وه/78(901")2/45و(035)1

2/4ومسلم 2/4و(1)(685)21 .(11لثاداودوأبو)3(،لملأ(5)31

أعلم.واللهالصحيحة،الروايةهيالروايةهذهفتكون
9/6المسندداأطراف"وانظر: /16"المهرةإتحافو")65511(،0

1 1 2 9(21757).

صرجحتوالانقطاع،الاتصالفي@ختلاتفيهحصلومما@

عنالجزري،الكريمعبدعنمالك،روىما@لمتصلة:الرو@ية

جمرزاللهرسولمعكانأتهةعجرةبنكعبعنليلى،أبيبنالرحالنعبد

رأسه،يحلقأن@كاللهرسولفأمرهرأسه،فيالقملفاذاهمحرما،

@وإنسان،لكلمدينمدينمساكين،ستة@و@طعمأيام،ثلاشة@ا@موقال:
."عك@جزأفعلتذلكأقيبشافانسك

الزهريمصعبأبيبرواية(1258)الموطأ!"فيمالكأخرجه:
الليثي.برواية(1250)و

4لهققربا1حطاأربما(نحوي،دصدو@،ومر:(1) 4 0@.



@لف@الدي@لعلل@لجاععفي

5/1البيهقيطريقهومن)1681(،داودأبووأخرجه: 69-1 7 0

من

القعنبي.طريق
1اليهقيوأخرجه: 6 9 / 5-1 7 0

التنيسي.يوسفبناللهعبدطريقمن
1البيهقيوأخرجه: 6 9 /1 7 0

بكير.ابنطريقمن

3)،لاثاراواالسننمعرفة"فيالبيهقيوأخرجه: العلميةط.(11
الثافعي.طريقمنالوعيط.(10360)و

بكير،وابنوالتنيسي،والقعنبي،والليئي،مصحب،)أبوستتهم:
الإسناد.بهذامالك،عنوالافعي(
وبأسانيدالسابقبالإسنادفرويمالك،على@يهاختلفالحديثهذا

4/2أحمد 4 مهدي.بنالرحمنعدطريقمن1

5/1النساتيوأخرجه: 9 العلميةط.(3834)لهالكبرى،،9وفي4
القاسم.بنالرحمنعبدطريقمنالرسالةط.(3820)و

ط.(2710)التفسيرأ9فيوالطبري)054(،الجارودابنوأخرجه:

1والبيهقيالكتب،عالمط.3هه/3والفكر 6 9 / بنال@هعدطريقمن5

القعنبي،طريقمن(221)/19الكبير"9فيالطبرانيةوأخرجه
الزبيري.اللهعبدبنومصعببكير،بنويحمىالتنيسي،يوسفبناللهوعبد

5/5البيهقيةوأخرجه 5
الوليد.بنالحشنطريقمن

2التمهيد"9فيالبرعبدابنةوأخرجه 38 بنمكيطريقمن7/
هيم.ابرإ

والتنيسي،والقعنبي،وهب،وابنالقاسم،وابنمهدي،)النتسعتهم:
الكريمعبدعنمالك،عنومك@أوالحسين،ومصعب،بكير،بنويحيى

فجعلوابهكحب،عنليلى،ابيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عنالجزري،
ليى.أبيوابنالجزريبينمجاهدأ



والانقطدعالاتصالضتعكلللحثترك@:لحللإ
-

5/1البيهقينقلهفيماالثافعيقال 7 لهوالائار"،السننالمعرفةوفي0

الكريم،عبدعنحفظوه:الحفاظالحديث،هذافيمالكغلط":(10362)
يكونوبهذاعجرقه،بنكحبعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عن
نفسه.مالكمنالخطأجعلفحياث

فيإسنادهفيمجاهدذكرسقطإنما9المعرفةإ:فيالبيهقيوقال
القعنبي،حضرهاالتيالعرضةفيوكذلكفعي،اثحضرهاالتيالعرضة
حضرهاالتيالعرضةفيذكروقدبكير،بنويحيىيوسف،بناللهوعبد

بأسانيدهالسنن،"فيوساقالكريمعبدعنغيره:وذكرو@-بناللهعبد

شحوهفذكره"الأسانيد:تلكعقبوقالمالك،عنالرواةمنمجموعةإلى

فينئنةالثافعيسمعهالعرضاتهذهبعضوفيإسناد@فيمجاهدذكرثود
1وهب.ابنشهدهاالتيالعرضة@ونالموطأا1أصحابمنجماعة

00.

بعضهذافيغلطإثما"الثافعي:قولمبيناالسنن!@فيالبيهقيوقال

الصحةإ.علىبعضهافيرواهوقدالعرضات،

جوده":5/55فيالبيهقيوقال
(1)

عنالنيسابور@الوليدب@الحسين

ذكر@ونمالكعنجماعة@رواهمالك،عنوهب،ابنرواهوكذلثمالك،

إسنادم@.فيمجاهد

2التمهيد"فيإالبرعبدابنوقال 37 هذايحيىروىهكذا9ة7/

أبووتابعهليلى،أبيابنعنالجزري،الكريمعبدعنمالك،عنالحديث
عيسى،بنومعنفعي،واثومطرف،والقع@ني،بكير،وابنمصعب،

بنومحمدالزبيري،ومصعبالتنيسي،يوسفبناللهوعبدعفير،بنوسعيد

بذكروالميحيىرواهكمامالك،عنرووههؤلاءكلالصوري،المبارك

بنومكيالقاسم،وابنوهب،ابنصرواهالحديث،هذاإسنادفيمجاهدأ

بنالرحمنعبدعنمجاهد،عنالجزريالكريمعبدعنمالك،عنإبراهيم،

بهائحئرالودةأنلجمذلىالض:17ايهالراوياتدريبفيإكمااللتينيتال(1)

الصحقاعن



-

@للفيالد@لعللفي@لجامع

ابنرواهالقعنبيانالطحاوي:وفكرعجرفبنكبعنليلى،أبي
(1)

رهب

الحديثهذاإسنادفيالصوابعمر:أبوقالمجاهدأ،فذكرالقاسموابن

فقداسقطهومنليلى،أبيبنوبينالكريمعبدبينمجاهدأفيهجعلمنقول

عننرواهنيه،وهمالذيهومالكأأنفعيانوزعمأعلم-واللهيه-أخطأ

أيضا:وقالمجاهدأأ،إسناثهمنوأسقطليلى،أبيابنعنالكريم،عبد
عنلمجاهد،محفوظوالحديثراه،ولاليلىأبيابنيلقلمالكريموعبد9

أنمنأبينالحدبأهلعندوهذاكلها،صحعشتىطرقمنليلىأبيابن

."استهاد...إلىفيهيحنج

توبعمالكاوأنالإسنا@فيمجاهدبإثباتالمحفوظأنيرجحومما
مجاهد.ذكرعلى

عمرو،بناللهعبيدطريقمن(222)/19الكبيرأ"فيالطبرانيأخرجه:

بنكحبعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عنالكريم،عدعن

به.عجرة،

5/5والبيهقي)359(،الترمذيوأخرجه: السننمعرفة"وفي5
ط.(03641)و(03631)والعلميةط.(1731)و(1631)لهوالانار@،

أبيابنعنمجاهد،عنالكربم،عبدعنعيبة،بنسفيانطريقمنالوعي
به.عجرة،بنكعبعنليلى،

اخر.سنادب@مالكعنالحديثوروي

الزهريمصعبأبيبرواية(12ياهالموطا"1فيمالكفأخرجه:
اللبني.برواية(1251)وسعبدبنوبد@برواية(593)و

3/1البخاريوأخرجه: /19الكبير!"فيوالطبرانيلما(،ال@2
5-5/54والبيهقي)022(، التنيسي.يوسفبناللهعبدطريقمن5

من(022)/19الكبير""فيوالطبراني2(،13)الجوهريةوأخرجه

الفعنبي.طريق

سقطا.يهأدويطهرالمطبوعديالصجاءهكدا(1)



واكنقطدعاحتصالتعلىضةلالثترك@لالعلل
-

عالمط.3ول/3والفكرط.(2710)التفسيرأ"فيالطبريوأخرجه:
وهب.ابنطريقمنالكتب

اللهعدبنمصعبطريقمن(221)/19الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

)فرقهها.المدنياللهعبدبنومطرفبكير،بنويحىالزبيري،
العلميةط(2لمه4)والاثار"السننمعرفة@فيالبيهفيوأخرجه:

الثافعي.طريقمنالوعيط.(9642)و
ويحيى،ومصعب،وهب،بنوالقعنبي،والتنيسي،)اسبعتهم:

عنمجاهد،عنقي@،بنحميدعنمالك،عنفحي(واثومطرف،

به.كعب،عنليلىأبيبنالرحمنعبد

4التمهيد@1/914-9فيالبرعبدابنقال هذايحيىروى)هكذا:20

وابنوالثافعيالقعنبيوتابعهمتصلا،الإسنادبهذامالكعنالحديث

الرواة،وأكثرمصعبوأبوبكيروابنالزبيرييحقوببنوعتيقالحكمعبد

عندفيهشكلاصحيحليلىأبيابنعنلمجاهد،والحديثالصواب..وهو

بالحديثإ.العلمأهل

أخرى.طرقمنمجاهدبذكرالحديثوروي

4/2أحمدفأخرجه: حبانوابنبتحقيقي،(2677)خريمةوابن4،2

معمر.طريقمن(22لا/19الكبير""فيوالطبراني)9793(،

4/2حمدوأ)017(،لحميدياجه:خروأ 4/2ومسلم4،3 1

"والمثاليالاحاد9فيعاصمأبيوابنما(،3)والترمذي)38(،(1021)

02)تفسيرهفيوالطبري2(،590) 38والفكرط.(71 6 عالمط.3/
)632(،و(223)/19الكبير"9فيوالطبراني3(،)ا@احبانوابنالكتب،

1والبيهقي 7 0 / عنة.بنسفيانطريقمنوه/455

7/5لبخارياوأخرجه: بتحقيمي،(2677)خزيمةبنوا)5665(،41

التيالأسانيوشالفكر،@شوالمنبتالكنب(عالمط.منسقطليلىأبيابن(1)

قبلها



-

يللفمائد@لعللفي@لجامع

2-2لما/2والدارفطني 9 طربقمنالرسالةط.(2783)والعلميةط.9

سفيان

3/1البخاريةوأخرجه بتحميمي،(2678)خزيمةوابن)7181(،3

شبل.طريقمن(224)/19الكبير""فيوالطراني

3/1ريلبخااوأخرجه: 1وه/(1818)3 5 فينيوالطبرا)9514(،8
2/2والدارفطني)622(،/91الكبير!" 9 ط.(2780)والعلميةط.8

5/2والبيهقيالرسالة، 1 @رقاء.طريقمن4

387-3/386والفكرط.(0127)التفسيرأ9فيالطريوأخرجه.

بنعيسىطريقمن(22له/19الكبير"@فيوالطبرانيال@،عالمط.

ميمون.

الوارث.عبدطريقمن(225)/19الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

خالدبنمسلمطريقمن(227)/19الكبير"9فيالطبرانيوأخرجه:

ا

وعيسى،و@رقاء،وشبل،لثوري،واعيينة،بنوا)معمر،نيتهم:

ليلى،ابيابنعنمجاهد،عننجيحأبيابنعنومسلم(الوارث،وعبد
به.كعب،عن

عنجاتجثالإرسالظاهرهاأحمدعندعيينةبنسفيانورواية

أوشاةيذبحأنرأصهحلقحينكعبأأمرلمجلىالنبيئأنليلى:أبيابن

هذايفسرولكنمساكين.ستةبينفرقايطعمأوأيايم،ثلاتةيصوم

أوردهحجرابنالحافظأنذلثويؤيدعه،الموصولةالأخرىالروايات

5/2المسند"أطراف"في 1 يثرولمالموصولة،الرواياتمع(6لما2)9

مرسلة.أنهاإلى

3/1البخاريواخرجه: حدئناقال:نعيم،أبوحدثناقال:(1815)3

وحميدالمختياليأيوبثلاخرينرواةنجحأبياب@معلعصهمفرد(1)



نقطدع3وااحتصالضتعكلرلثترقى:لالعلل

بنالرحمنعبدسمعتقال:مجاهد،حدثنيقال:سليمان-ابنوهوسيف-

فذكره.حدثه...عجرةبنكعبأنليلى:أبي

11)4/02مسلموأخرجه: 2/1نةعرابووأ)18(،(20 لع@63(44

عنليلى،ابيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عنعون،بناللهعبدطريقمن

به.كعب،

آخر.طريقمنالحديثهذارويوقد

4/2أحمدفأخرجه: لكبير"ا9فينيلطبراوا)7581(،وداوأبو@4،3
1والبيهقيل@42(،/19 8 5 / أبيلن@اودعنسلمق@بنحمادطريقمن5
مختصرأ.بهكعب،عنليلى،أبيابنعنالعبي،عنهد؟

أصحابخالفسلمةبنحمادأنإلاالصحة،ظاهرهإسنادوهذا
ليلى.أبيابنالإسنادفييذكروالمإنهمحيثهند،أبيبنثاود

.(248)الكبير@9/91فيالطبرانيعدمحمرفرواه

2أحمدعندعليةابنسماعيلل@ 4 3 /4.

.(249)الكبير@91/فيإالطبرانيعندوشحبة

2أحمدعدعديأبيوابن 4 3 / 4

.(247)/19الكير""فيالطبرانيعدإمحاقبنصزهير

.(1858)داودأبيعندالثقفيالوهابوعبد

المفضلبنوبثر
(1)

.(246)/19الكبير""فيالطبرانيعد

(2710)تفسيرهفيوالطبري)8581(،ثاودأبيعندزريعبنويزيد

38-3/381والفكرط. الكتب.عالم.@2

.(245)/19لاالكير"فيالطبرانيعندخالدبنووهيب

مدهثيوالتحريفتالتصحبفاتأكتروما@الفضلإ،الال@ير!:الطبرانيطبوعلي(1)

أ.الطبعة



يالفالائد@لعللفي@لجامع

02)تفسيرهفيالطبريعندالطحانوخالد 3/3والفكرط.(71 8 ط.2

عالم
وزهير،عدي،أبيوالنوسعة،علية،وابن)معمر،

عنهند،أبيبنثاودعنوخالد(ووهيب،ويزيد،وبئر،الوهاب،وعبد

وساطة.وكعبالشعبيبينيدكرواولمبنحو@عجرةبنكعبعنالشدي،

هارون.بنيزيدتابعهالزياثفلهذهينفردلمحمادأأنإلا

بنإدوي@حدئاةقال(243)/19الكبير"9فيالطرانيأخرجه:فقد

هد،أبيبنثاودأخبرلاقال:هارون،بريزيدحدثناقال:الحطار،جعفر

نحوه.فذكرعجرة،بنكبعنليلى،أبيب@الرحمنعدعنالحبي،عن

نقلهفيماالدارقطنيقالهمتروك،هذاإثوي@لكونتنفع،لامتابحةوهذه

1الاعندا@هميزان9فيالذهي 6 9 / 1(680).

وهوسنانبنأحمدخالفإثوش@أنالإسادهذانكارةعلىيدلومما
حافظنقة

2/2الدارقطنياخرجه:فقد 9 منالرسالةط.)ث@72(والعلميةط.9

أبيبنداودحدثاقال:هارون،بنيزيدحدئناقال:سنان،بنأح@دطريق
به.عجرة،بنكعبعنعامر،عنهند،

آخر.باخنلافالحديثهذارويوقد
4/4حمدافأخرجه: فيوالطبري2(،)م(2973)ذيلتر@وا3،2

02)التفسير،@ا 3/38والفكرط.(71 فيحزموابنالكتب،عالمط.2
1المحلى@ا" 4 3 عنالعبي،عنالكندي،سواربنأشعثطريقمن7/

بنحوه.عجرة،بنكبع@معقل،بناللهعد

فيحاتمأبيابننقلفقدأشعث،لضعفثضعبفالإسنادوهذا
كوفي،فيه:إقالأئهمعينبنيحيىعن(978)الما/2والتعديع!الجرحا

(4لادالتقرسه(1)



واحنقطدحالاتصالتموضلالثترك@:لالحلل

عنونقلالحديثإ،ضعيف@اوهوله:ق@أبيهعنونقلضعيفمه،شيء،لا

والمتروكود"الضعفاءدافيالنساثيعنهوقال@الينإ،فيه:قولهزرعةأبي

خالفصعمهعلىسوارسأشعثفإنمنكر،الإسادبهذاالحديثثم

إبراهيمعنسيماولايدل@كانأثهإلامتقنثقةوهومقسم،بنالمغيرة
العبي،عن(167)مبخنهفيطهمانبنإبراهمعدالمغيرةرواهفقد

عجرة.بنكعبعن

سماعفيالعلمأهلتكلموقدالمغيرة،عنعنةفيهئخشىالاسنادوهذا
منالشعبيسمعهلمعينبنيحيىفنلفقدعجرة،لنكعبمنالشعبي

9الدوري:برواية(2561)تاريخهفيفقالعجرة؟بنكعب
صسمع

المحلى""فيحزمابنوقالعجرظ،بنكعبعنليلى،أبيبنالرحمنعبد
1 4 3 كحب.0001.منال@شييسمعهلم":7/

قلابة.أبوالروايةهذهعلىالئحبيوتابم

4/2أحمدفأخرجه: 14/8اثابغداريغتا"فيلخطيبوا4،1 وفي5
1الغربط. 3 1 / 1 ب@كصعنقلابة،أبيعنخالد،عنهثم،طريقمى6

عجرة.

1/4التمهيد""فيالبرعبدابنقالففدمنقطع،إسنادوهذا 22:"
من

بنكعبعنالئعبي،عنأوعجرةبنكحبعنقلابة،أبيعنالحديطروى

أبيبنالرحلنعبدعنقلابفابيعنفيهوالصحيحبئيء،فليسعجرة
عنهبحضهمفرواهعليه،فيهفاخنلفالشعبيوأماعجرفبنكعبعنليلى،

عنالشعبي،عنجعلهوبعضهمعجرفب@كعبعنالرحالن،عدعن

عجرة،بنكعبعنمعقلبناللهعدصعهوبحضهمعجرة،بنكعب

منالحبييسمعولمعجرفبنكعبعنالثمعبي،عنجعلهوبعضهم

دا.أعلمواللهعجرة،سكعبمنقلابةابوسمعهولاعجرة،بنكعب

دسمل!.@ل@:المطبوعفيتحرف(2)(*51)لتقريبها"(1)



-

يالفالائد@لعللفي@لجامع

الحذا..خالدأصحابخالصمذهفيوهثم

4/2أحمدفأخرجه: طريقمن(251)/19الكبير""فيوالطبراني4،2

4/2مسلمواخرجه: أبيوابن)6581(،ودثابووا8(،رو(1201)1
2/4عوانةوأبو)1602(،"والمثانيلآحادا1فيعاصم 1 وابن)2463(،3

5والببهقي3(،للاهاحبافى 5 / الطحان.اللهعبدبنخالدطريقمن5

2يلاخزيمةابنوأخرجه: 2/4عوانةوأبوبتحقيقي،(67 1 3،)2463(

الوهابعبدطريقمن(250)/19لأالكبير!فيوالطبراني9(،3للهحبانوابن

الفضلبنالعباسطريقمن(250)/19لأالكبير"فيالطبراني
ري.لأنصاا

بقية.بنو@طريقمن(253)/19الكبير"فيإالطبرانيوأخرجه:

الأعلى.عبدطريقمن(252)/19الكبير!1فيالطبرانيوأخرجه:
ووهب،لعباس،والوهاب،اوعبدلد،وخا)وهيب،متتهم:

أبيبنالرحمنعبدعنقلابقماأبيعنالحذا.خالدعنالأعلى(وعد
به.كع@،عنليلى،

ثباتب@هيمطريقمن(254)/19الكبير"فيإالطبرانيعندجاءوقد
بالصواب.أعلمواللهليلى،أبيابن

ابنذكرغيرمنمرةفرواهفيمياضطربقدهشيمأأنيتبينهذاومن
الحذاء.حالدأصحابفوافقبذكرهومرةليلى،أبي

7/1المحلىلا9فيحزمابنقال وأبينها".الأحاثيثأكملهذا42:9
بدونكعبعنالشعبي،فيه:الراجحأنتبشفقدالاختلافأماقلت:

فقدالسماع،يخصماوأماوساطة،
إسحاق،بنزهيرروايةفيالشعبيبهصرح

وب.روايةالكير!دالمعجمفيتكررت(1)



والانقطدعاحتصالضتعكللالحثترك@:فىلحلل
-

وهذهعجرة،بنكعبلقال:خالد،بنووهيبالمفضل،بنوبثر

أعلم.واللهحشة،أسانيد
7/4لأشرافأاتحفة"ةوانظر 13/1@االمهرةإتحافودا1(،4111)35 8

(16381).

لكنالاتصال،فيهيرجحوانقطاعه،@تصالهفيومما@ختلف@
مولىصالحأبوروىماأخرى:بعلةمعلاكونهضعيفايبقى@لحديث

يابمنى:الخيفمسجدفيعفانبنعثمانقالقال:عفان،بنعثمان

كتمتكموهكتقدعح@وراللهرسولمنحديثأسمعتإنيالناس،أيها
(1)

ضنا
(2)

فياللهرسولسمعتولكئم،لثهنصيحةأبديهأنليبداوقدبكم،

امرىءكلفلينظريااسو@فيمابومألفمنخبزد@سببلفييوئم"يقول:

لنفسهمنكم

عه.رحمةاسروأية(72)الجهاثما"فيالمباركبنال@هعبدأخرجه:

لعلميةاط.ي@734(لهلكر@!،ا"وفي6/04لئائياوأخرجه:

1/4المختارقما"فيوالضياءالرسالة،ط.(43والملأ 5 يقطرمن(327)2

مهدي.بنالرحمنعبد

4لاحبانابنوأخرجه: موسى.بنحبانطريقمن(60

"فيالببهقيطريقهومن2/6،8الحاكموأخرجه:
الإيمان!سب

عدان.طربقمنالرشدط.وي@293(العلمية.@(4233)

لنال@هعبدعنوعدان(وحبان@الرحالن،وعبدرحمقي)ابنأربعنهم:

يرالكتابمحققوتالكتمتموملأ@الم@ارك.لاسالجهاد!@كتابمنالمطوعفي(1)
والصوا@الكتا@،أصلفيدمكداالحانجه.

"

كتكمرمه
ليالصوا@علىهووكذا"تلت

حباداابىعحيحتري@فيالإحاد@

وال@خل.الإمساكالصاد-لاحتالضن-(2)
الحهاد""كتبفيالباركلناللهعدروايةلمطمدا(3)



-

يللفعالد@لعلل@لجامعفي

معبد،بنزهرةعقيلأبيعنالغفاري،معنبنمحمدمحنأبيعنالمبارك،

به.@ه،عفانبنعثمانعنعفان،بنعثمانمولىصالحابيعن

يخرجامه.ولمالبخاري،شرطعلىصحيححديثهذاةإالحاكمقال

ومنلم@،7)مسندهفيأخرجهإذالطيالسيالمباردابنأصحابوخالف

9/1البيهقيطريقه 6 مولىصالحأبيعنمعن،أبيعنالمبارك،ابنعن1
الناس..أيهاياالخيف:مسجدفي@عفانبنعثمانقالةقالعئمان،
"يقول:اللهرسولسمحت

سويمهفي@ايومكالف@ثهسبيلفي@لمجاهديوم
لنفسه.امرىءكلمنكمفلينظر

محبد.بنزهرةإسنادهفييدكرولم

علىيدلوماالمبارك،ابنعنالجماعةرواهماذلكفيوالصواب
أبيعنمحبد،بنرهرةعنالحديثروىسعدبنالليثأنويقويهفلك
به.@ه،عثمانصعمان،مولىصالح

1/6وأحمد9(،1لملأ5)شيبةأبيابنأخرجه:إذ بنوعبد7،وه5

فيعاصمأبيوابن)7661(،والترمذي)4242(،والدارمي)15(،حميد
لهلكبرى!،ا"وفي04-6/39لثساليوا4(،0يلاوالبزار0(،03)الجهاد"ا

2/4والحاكملرسالة،اط.(4363)ولعلميةاط.(4377) /9لببهقيوا3،1
4المختارق@1/"فيوالضياء3،9 5 تهذيط"فيوالمزي)623(،و(325)1

33"الكمال 9 معبد،بنزهرةعنسعد،بنالليثعنطرقمن(8035)8/

يومألفمنخيز@لثهش@يلفييومالرباطالحديط:ولفظالمتقدم.بالإسناد
@لمناز@ه.منسولهفبما

الوجهأ.هذامشغري@حسنحديثهذاالترمذي:إقال
لاعئمانمولىعالحأبورواهمااللذانالحديثان@اوهذانالبزار:وقال

الطريقينهذينإلاطريقألهمانعلم
يخرجاط.ولمالإسناد،صحيححديقهذا"ةالحاكموقال

الصحة.مرتبةإلىترتقيلابمتابعاتالليتتوبعوقد



واحنقطماحتصالتعلىضلالثترقى:لالعلل
-

ةزهر

6أحمدةأخرجهإذ 2 / هاشم.بنيمولىسعيدأبيعن1

طلحة.بنكاملعن(299)الجهاد""فيعاصمابيابنوأخرجه:

حدثناقال:لهيعة،بناللهعبدعنوكامل(سعيد،لأبوكلاهما:

عئمانسمعتقال:حدثه،أنهعثمان:مولىصالحأبيعنمعبد،بن

فيمايومألفمن@فضل@@سبيلفييومدرباطولفظه:فذكرهيقول...

روايةمعولكنكتبهاحتراقبعدخلطأتهإلادوق@لهيعةوابن

اليء.بعضلهجعةابنحديثيرتقيسعدبنالليث
سعد.بنرثدينالإسنادبهذاأيضأالحديثوروى

ومن1/6،6المسند!"علىزياداتهفيأحمدبناللهعبدأخرجه:إذ

33"الكمالتهذيبفياالمزيطريقه 9 عنسعجد،بنسويدعنم@.35)8/

نفسه.بالإشادمعبد،بنرهرةعنسعد،بنرثدين

فيصدوق"ة(2690)التقريبه"فيحجرابنعنهقالسعيدبنوسويد
معينابنفيهفأفحشحديثصمنليىمايتلقنفصارعمياتهإلانفسمع

ا

ضعيفسعدبن

أبرهوضعفهوسبالإسناد،ضعيفيبقىتقدمماكلمعوالحديث

2/1الكبيراالتاريخ9فيالبخاريذكرهإذعفان،بنعثمانمولىصالح 3 1

افقات!كخابفيحبانابنوذكرهتعديلأ.ولاجرحافيهيذكرولم(2005)

ابنعنهوقال2(،771)@الثقاتمعرفة9فيالعجليآيضأونكرهممه،/4

أتهالحافظعندالاصطرهذاومعنى@مقبولالمأ:إ74)التقريب@"فيحجر

هذابروابةتفزدفدوهوانثر@إناالحدبتولبنيتابع،حيثمقبول

لحديت.ا

.(1لا2)لتقرسها"(2)(3563)تنرببهلا(1)



و@لف@اثدالعللالجامعفي

وله@9(،رو6/065@الأشراتنحفة"وانظر:
11/97المهرقهإتحات9

(01 4/3المسند"أطرافو"6(،37 2 3(6006).

اخر.وجهمن@هعنمانعنالحديثوروي

من(362)مث@ا/المختارق@@فيوالضياء)053(،البزارأخرجه:إذ

الأنصاري.اللهعبدبنمحمدطريق
بكير.بنيون@طريقمن(150)الجهاد@9فيعاصمأبيابنواخرجه:

فينعيموابو2/8،1والحاكم)541(،البهير""فيالطرانيوأخرجه:
6/2"الحلية@ 14-2 1 فيوالبيهقي2(،)لمحهلهالصحابتدا،دامعرفةوفي5
4ياالإيمان!شبإ 3ولاالعلميةط.(23 فيوالضياءالرشد،ط.(92
4داالمختارة9 87 / المقرئ.يزيدبناللهعدعنطرقمن(136)1

3/3"الحلل@افيالدارقطنيوذكره إبراهيم،بنمسلمطريقمئ(270)6
الضبعي.سليمانبنجعفرعن

عنكهمس،عنوجعفر(الله،وعبدويون@،)محمد،أربحتهم:

به@ه،عفانبنعئمانعنالزبير،بناللهعبدعنثابت،بنمصعب

ليلةألفمنلغضلككالمسلميئ،عورو@@ر@منليلةحرسالمنولفظه:

نهارها!.وبصامليلها،يقام

عئمانعناللفظبهذايروىنعلمهلاالحديثوهذا"البزار:قال

إلا(أ
(1)

ثابت،بنمصعبعنكهم@،عنواحدغيررواهوقدالإسنا@بهذا

عثمانعن

يخرجاط.ولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا"الحاكم:وقال
ابنوهوثابتبنمصعبلضعفضعيف.الحديثإسنادقلت.

الدارمي:برواية(77ياتاريخهفيمعينابنعنهقالإذالزبير،بناللهعبد
2/3"العللفيالجامع"فيأحمدوقالضسي@ه،" ضعيفأراه)742(:إ1

بدلاالزيالة@ةالحاتيةفيوتالالزحار"،الحر@كتابمحققأصافهاإلا!"ةلفظة(1)

مها!.



نقطع3وااكتصالضتعكللالحثترقى.للعللى
-

أرلمممه:/8ملالا@طفيعديابنعنهطهيخماأ@اوقالالحديش@،

8/3والتعديع(الجرح9فيحاتمأبيابنونقلحديثمه،يحمدونالناس 5 0

أته@رعةأبيعنونقل"،بالقويلي@الغلط،كثيرصدوق"قال:أئهأبيهعن

الكمالهتهذيب9فيالمزيعنهنقلهفيماالتسائيوقال@،بالقويدلي@قال:

7/1 1 بالقويلي@":(6)كلاه9
(1)

".

بالإسنادعنهفرو@لبهكهمساختلففقدمصعب،ضعفعلىزيادة

السند.فيالزبيربناللهعبدذكرنثىآخروجهمنعهورويالتقدم.

1/6أحمدأخرجه:بذ روح.ص1

6أحمدوأحرجه: 4 /1-6 جعفر.بنمحمدعن5

إسحاقوأبوإدرش@،بناللهوعبدالضبعي،سليمانبنجعفروتابعهم:

.(027)3/37الدارقطني!عللفيإكماالفزاري

عنإسحاق(وأبولله،اوعبدوجعفر،ومحمد،)روح،خمستهم:

بنعئمانعنالزبيربناللهعبدبنئابتبنمصعبعنكهص@،

به.ز@به،عفان

الحديشه:(6يلالملأدالتفرسهميومو(1)

وقدالسخ،فيخللافيهولعلالمسند،منالموصحشليالسدهذاحاءهكنا(2)

الأسالدفيتقدمكماصرابهيكونوقدطيأظفرفلمالمدجرليأجدهأدأعيفي
4/03المنداأطرات"فيالدجاءوتدالالقة، 5للا2 وعلقالجاثفعلى(99

بنناتبنمصعصعن1وال@طبوع:)مأو)ت(فيلرقعفقال.السحقق،عليه

ب@اثهعبدصئالت،سعبعى@"والصراب.تحريف،رمرالزبيرب@اللهعبد

لزبيرا.ا
ورح،عنأحمد،الامملرواهة(362)قيل4كها/لالمخارقهفيالضياءوقال

عثماسا.عنمصح@،عنكهس@،عى

5المهرقطدإتحاتليححرابرفكرهوكنالمول. 7 / 1 ترجمةتحت(13*5)1
يرحجرابنوقالعثمان،عنالزلير،بناللهعد

كل@062:الظراشاالنكت"

يحميعه-الحديثلروحت
"

في@محاقعن@حرطريقالربير-بناللهعبدس
عىعاثفبن@روحالسقرئ،يزيدبراثهعدوصضيل،بنالنضرعىمنده

الحديت-يخكونعتاد.،عنالزبير،لناللهعدع@تاتج@لنصحبصكهص،



-

ال@لععائد@لجامعفى@لعلل

الإسناد.فيالزيربناللهعبدذكرعلىكهمستوجوقد

2للاماجهابنأخرحه:إد أسلم،بنزيدبنالرحمنعبدطريقمن(76
بنعثمانعنالزبير،بناللهعبدعنئابت،بنمصعبعنأبيه،عن

به.@نه،عفان

اسلم،بنزيدبنالرحمنعدالحديثفيإنإذضعجفة.المتابعةوهذه
أيضاضعيفوهو

6/05"الأشرافتحفة9وانظر: 5(69 11/5المهرقماإتحاتو"1(،8 7

4/03المسندأطرافو@ا)،8631(، 2(5996@.

ىورماالاتصال:فيهوانقطاعا@رجح@قصالأفيهومما@ختلف@

عنعروة،بنهثامعنالأنصاري،سعيدبنيحيىعنالأوزاعي،

قيىبنتفاطمةعنعروة،
(2)

@تالنبيئأتتأنهاقريث@:أسدبيمن

أقبلتفلأاعزقذلكإتما"لها:قالاتهفزعمتت@تحاضق،أنهافذكرت
"صئطثنم@لدمعنكفاغمليا@ثبرت@@الضلاة،فدحي@لحيضة

1/1السائيأخرجه: 1 العلميةط.(209)لهثا،لأالكبرىوفي6
لأصزاعي،اطريقمن(900)/24الكبيرلأ@فيوالطبرانيالرسالة،ط.(207)و

الإسناد.بهذاالأنصاري،سعيدبنيحىعن
الحديطهدايسمعلمالزبيربنعروةأنإلاثقات،رجالهإسنادهذا

3"العللفيإالدارقطنيقالتي@،بتفاطمةمن 0 9 / المخطوط(:)القسم5
عنعروة،بنهثامعنالأنصاري،سعيدبنيحيىعنالأوزاعي،فرواه9

كهصى،علىالاخلا@نيميالأمرمداصحنلأالأول،لالاسادمحفرطأبنلك-
أعلمواثهلمصحب،محلولأالحليتويكرد

.(3865)لالنمريبا(1)

لهاتقريب!انظر.المبه.بنحبيصق.أبي3واحث@،أبيبتفاطمةمي(2)
(8651)

لالكرعه@يالشائيروايةلمط(3)



والانقطدحالاتصالصتعكلفىل@ضك@:رلعلل
-

عنأبيه،عنهثام،عنوالصحيح:فيه،ووهمقي@،بنتفاطمةعنأبيم@

انتهى.لماحيث@أبيتفاطمةأنعائثة:

كلامه.منيفهمماوهذاللأوزاعي،الوهمالدارقطنينسبقدقلت:

عنرووهالرواةمنكبيرأحمعاأنالإسنادهذافيالوهمعلىيدلوما

دعحا.عاثةالشدةفيهوذكرواهام،

أبيبرواية(171)والقعنبيبرواية(91)الموطأ"دافيمالكأخرحه.إذ
(10لامشده@يالافعيطريقهومنالليثي،برواية(157)والزهريمصعب

1/1والنسائي)382(،داودوأبو)603(،ووا/والبخاريبتحقبقي، 2 4

1و 8 1/2عوانةوأبوالعلميةط.(223)لهالكبرىلأ،9وفي6 66-2 6 7

معاليشرح"فيوالطحاوي)708(،"الأوسط"فيالمذروابن)829(،
1الاثار@1/ 0 لهالآثار"،مشكلشرح@@وفي(618)العلميةط.وفي2

1/43واليهقي)633(،الأخيار!لأتحفةوفي(2735) 3و2 والبعوي2،9

معمر.طريقمن(1165)الرزاقعبد

جريج.ابنطريقمن(1166)الرزاقعدوأخرجه:

الثوريوسفيانمعمرطريقمن(565)راهويهبنإسحاقواخرجه.

)مقر

التوريسفيادطريقمنلسأ/24الكبير،"فيالطبراني

)مقرونين(.جريجبنوا

03@1/87لبخاريوا1(،93)لحميدياوأخرحه. فيلطبرانيوا@،2
6/3التمهيد"الافيالبرعبدوابنلامه(،/24الكبير!لا 8/1و2 8 طريقمش2

عنة.بنسفيان

شرح"فيوالطحاوي4(،للامايعلىوأبو7(،7لاالدارميةوأخرجه

الرسالةط.ليا@ود(1)



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

1الاثار@1/معاني 0 لهالاثارأ،مشكلشرح"وفي(620)العلمبةط.وفي2

(42 8/8التمهيد"فيإالبرعبدوابن3(،53)الأخيار!تحفة"وفي(73 21

سلمة.بنحمادطريقمن

1/6والبخاري)365(،راهويهبنإسحاقوأخرجه: ومسلم)822(،6
لينعيموأبو1(،52)والترمذ@)26(،(333)1/081

المستخرجاالمسند9
1التمهيد@8/دافيالبرعبدوابنل@47(، "التحقيقفيإالجوزيوابن8،1

معاوية.أبيطريقمن(193)

1(،253)شيبةأبيوابن8/93،1"الطبقات9فيسعدابنوأخرجه:

1/01ومسلما،كا/6وأحمد وأبو2(،16)ماجهوابن)26(،(333)8
2عوانة 6 6 / والبيهقي)447(،"المستخرجالمسند9فينعيموأبو)729(،1
1/3 2 الجراح.بنوكغطريقمن4

"المستخرجالمسند"فينعيموأبو)7(،مسندهفيالسراجوأخرجه:

سليماد.بنعدةطريقمن(747)

1/1والسائي)521(،الترمذيوأخرجه: 2 1و2 8 لهالكبرى!،وفيإ4

7/2الغاقياسد9فيالأثيروابنالعلميةط.(217) 1 وكيعطريقمن4
)مقرونيأ.ويةمعاوأبيوعبدة

طريقمنل@(مسندهفيوالسراج)365(،راهويهبنإمحاقوأخرجه:
لمقرونيأ.ووكغعبدة

1/1الآثار!معانيضرح@فيالطحاويةوأخرجه 0 العلميةط.وفي2
)333(،لأخيار"اتحفة"وفي(2732)لهالآثاردا،مشكلشرح"وفي(516)

1التمهيد@8/"فيالبرعبدوابنلم@،95)/24الكبير@ا@فيوالطبراني 8 مش1

حنيفة.أبيطريق

(74للاالمستخرجم@لأالمسندفينعيموابوكا،1/6النسائيةوأخرجه

المبارك.بناللهعبدطريقمن

الرمالة.طفيأحدهلم(1)



واحنقطاعالاتصالضتمكلةلالهترك@لالحلل
-

زائدة.طريقمن(893)/24الكبير"@@فيالطبرانيوأخرجه:

1/1السائيوأخرجه: 2 1و4 8 العلميةط.(224)لهالكبرى@ا،وفيإ6

الحارث.لنخالدطريقمنالرسالةط.(2اوي@

1/2لةعواوأبو1(،12)لجارودابنوا)477(،لدارمياوأخرجه: 6 6

3والبيهقي)729(، 2 3 / 43و1 طريقمن(141)لهالصغرىإ،السنن"وفي2

عون.بنجعفر

شعبة.طريقمن(891)الكبير@42/دافيالطبرانيوأخرجه:

مأ،94)/24الكبير!@@فينيوالطبرا)282(،وداأبو@وأخرجه:

1/3والبيهقي 2 معاوية.بنزهيرطريقمن4

1/2عوانةأبووأخرجه: 6 طريقمنمأ9لا/24والطراني)929(،7

أيوب
1/2نةعواأبو 6 دالأوسطا1فيلمنذراب@وا2(،9له6

1/1الآثار،معانيشرح"فيوالطحاويمأ،.7) 0 (618)العلميةط.وفي2

يقطرمن(33يلاالأحيار"تحفة"وفي(2735)لهالاثارلأ،مثكلشرح9وفي

)مقرونين(الحارتبنوعمروالليثالرحسنعبدبنسعيد

1/01مسلمواخرجه: العزيزعبدطريقمن(62)(333)8

الدراوردي
(3)

هأ.)فرق@افه-عبدوالدونمير-الحميدعبدبنوجرير

1/1الاثاردامعانيشرخ"فيالطحاويوأخرجه: 0 العلميةط.وفي2

الزناد.أبيلنالرحمنعبدطريقمن(6الا

1/8البخاريوأخرجه: مأ،ل@.@الأوسطا"فيالمنذروالن)523(،9

1/3والبيهقي 2 3وه4 أسامة.أبيطربقمن2

الصند"فينعيموأبو)508(،@الأوسطا"فيالمنذرابنوأخرجه:

1/3والبيهقي)347(،المستخرج، 8/1التمهيد!"فيالبرعبدوابن2،4 8

السخياني-وهوتحري@-داثيربعيالةأبيعد
معاولزأبيمعمقرولأجاء(3)معهممقرولأمالكحاء



-

يللفعائد@لعللفيالجامع

كناسةبنمحمدطريقمن

1لاحبانابنوأخرجه: ميمونبنمحمدحمزةأبيطريقمن(35

السكري
(2)

1/2لدارقطنياوأخرجه: 0 وابنلة،الرساط.ولع@7(العلميةط.5

1المحلى!"فيحزم 0 3 / القطان.سحيدبنيحيىطريقمن2

قعنب.بنمسلمةطريقمن(89يلا/24لاالكبير"فيالطرانيوأخرجه:

أرطاة.بنحجاجطريقمن(897)/24الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

أبيبنالعزيزعبدطريقمنلطاول/24الكبير"دافيالطبرانيوأخرجه

1/3البيهقيوأخرجه: 2 نمير.بناللهعدطريقمن4

4التمهيد!"فيالبرعبدابنوأخرجه: 8 / هاشم.بنيحىطريقمن6
عيينق@وابنلثوري،واجريج،بنواومعمر،)مالك،جميحهم:

البارك،وابنحنيفقيوابووعبدة،ووكغ،معاوية،وأبوسلمق@بنوحماد
لليث،واوسعيد،وأيوب،وزهير،وشعبقعوجعفر،لد،وخائدفوزا

مة،ساأبووأحمن،لراوعبدونمير،وجرير،ورثي،لدراواو،وعمر

بنالعزيزوعبدوحجاج،ومسلمة،والقطان،حمزفوأبوكناسفبنومحمد

عنابيه،عنعروة،بنهامعنأها@بنويحيىنمير،وابنحازم،أبي
به.عائة،

عائثة.السيدةعنالحدبثجعلعلىاتففوا(33)وهمالرواةفهؤلاء

عائ@.السيدةبذكرروايتهعلىتوبعهامأأنكما

1/1الانار!محانيدنمرحفيالطحاويأخرحه:إذ 0 العلمبةط.وفي2
به.عروفعنأبيه،عنالزنا@أبيبنالرحمنعبدطريقمن(619)

كياستا.لناللهعدبنلمحمدمستحرجه:ليلعيمأبيكد(1)
ل@436(.لالتقرسهنقةا"وهر:(2)



واحنقطيالاتصالضتحكلةلالمثترك@لالعلل
=

عبارة:الحديثمتنفيفزادزيد،بنحماذهامعنالرواةوخالف

1والنسائي)126(،ماجهابنة 2 3 /1-1 2 1وه4 وفي8
دضحفيوالطحاويالرسالة،ط.(217)والعلميةط.(222)لهالكبرى"،9

"الكببرفيإوالطبراني3(،43)لأخيار"اتحفةوفيا(2733)لاثار!امشكل

2المحلى"فيإحزموابن)298(،/42 3 6 / زيد.بنحمادطريقمن1

زياثةزيدبرحمادحديثوفي)26(:إ(333)1/081مسلمقال

فكرط.تركناحرف

1/1المجتبى@ا9فيالنسائيوقال هذافيذكرأحدآأعلملا24:9

ولمهثامعنواحدغيرروىوقدزيد،بنحمادكيروتوضئي!الحديث:أ
."وتوصئي"فيه:يذكر

وقالهاالطحاوي،عندسلمةبنحمادقالهاواحد،غيرقالهابلقلت:

عنالزهريوفالهاعروة،بنهثامعنئلاثتهمهثامبنويحيىحنيففأبو

فاطمة.حديثفيعروة

1/1الآنار"معانيشرح"فيالطحاويقال 0 (619)العلميةط.وفي2

منيحنيعروة-برهثامعنالحديثمذاالحفاظروىالنهكذات(620)و

منفكانتعالى،اللهرحمهحنيفةأبورواهكمالا-@وتوضئي9زيادةدون

حرفافيهفزادهثامعنالحديثهذاروىقدسلمةبنحمادأنعليهمالحجة

أنالحديثهذاففيتعالى..اللهرحمهحنيفةلأبيموافقتهعلىيدل

الرضوءهوالوضوءفذلكبالغسل،إياهاأمرهمعبالوضوءأمرهاع@اللهرسول

بنحمادولي@تعالى،اللهرحمهحنبفةأبيحديتمعنىفهذاصلاة،لكل

الحارلهه.بنوعمرووالليثمالكبدونعروةبنهثامفيعندكمسلمة

:(193)عقبالتحقيقا"فيالجوزيابننقلهفيمااللالكائيقال

الصحيحينفيأخرجوهكذاعروة.قولمنصلامألكلفتوضئي"قوله:إ

الكحم:=مذاعلىممقبأ(212)16"ا/"التحقيقشقيحفيالهاليعدابنقال(1)



-

ثدلف@ا@العلل@معفيلجا@

قلنا:الوتت!ذلكبجيءخىصلاةلكلأبي:قالنمهنام:قال

عروةهذايقولأنيمكنلاثمبصحته.وحكمرويناه،كماالترمذيذكرهفد

قال:فلماصلاظلكلتتوضأئم@لفظهلكانهوقالهلوإذنفسه،قبلمن

دا.قبلهماثاكل"توضئي"

1/1التمهبد"9فيالبرعدالنقال فقال:فالغسل؟لحماد:فقيل":81

"،الحيضةبعدواحدأكسلااذلك؟فيينكومن

"فيالنوويقال
2/9"مسلمعحيحسرح

0 2 2 القاضيقال0
ذكرلاوتوضثيالدمعكاغسلي"ةقولههوتركهالذيالحرف@ه.عاض
قالحماد،بهانفردممالأثهاثمسلموأسقطهاوغيرهالنسائيالزياثةهذه

واللهيعني:حمادغيرالحديثفي"وتوضثي"قال:أحدانعلملاالنسائي

روايةمنالوصوءذكروغيرهأبو@اودروىوقدهثام،حديثفيآعلم

أبوقالمسكينابيلنوأيوبثابتأبيبنوحيبثابتأبيبنعدي
ضعيفقا.وكلهاثاود:

2/7"الباري@افتحفيرجبابنوقال ان@اوالصوابةالحرمينط.1
ب@محمدعنالوصوء،كتابفيالجخاريخزحهكذلكعروفقولمنهذا

قال:ةاخرهفيوقالالحديث،فذكرهثام..عنمعاوية،ابيعنسلام،

رواهوكذلثالوقشما،فلكيجيءحتىصلا؟لكلتوضئيثم"ةأبيوقال

ثم@لدملدبرتفلأا"حديثه:ولىساوية،أبيعنالدورقي،يعقوب
فلكيجيءحنىصلاهلكلتوضنيننم"أبي:قالهثابم:فالثم"،@نتسلي

عروظ.قولمنالحديثفيمدرجةالوضوءلفظةأنوالصوا@الوقت

1/4"الباريفتح"فيحجرابنوفال 32-4 وادعى":(228)عقب33

دليخرجهلمملمانلح@الصحيح،فيوعواله:وفئم،الصحيحين!في"ةالقوله=
وحدهالخريأخرجه

"ملمصحيحدترحفيتحرفميهنأبيبنوأيربالروايات،مدهتحريحسيأتي(1)

@مكينأليبنالأيوببلى.



والانقطدعالاتصالضتعكللالثترقى.رل@لل
-

بالإسنادهوبلعروة-قوليعني:بصواب-ولي@معتق،هذاأنبعضهم

فيالترمذيذلكبينوقدهثام،عنمعاويضأبيعنمحمد،عنالمذكور
وفيهعليه،موقردأعروةكلامداصتوضئيثم"قوله:أنآخروادعىروايته،

بصجةبهأتىفلماالإخبار،بصيغةتتوضأ،ثملقال:كلامهكانلولأئهنظر.

.!@لأفاغسليقوله.وهوالمرفوع،فيالذيالأمرشاكلهالأمر

أهلمنالعلملأهلالأقوالتلكسوقخلالمنلييظهروالذيقك:
معالحديثتصحيحوهوالبخار@،قولالقولأنالصناعةهذه

الزيادة،هذه

السابق،الحديطمنجزءهيبلعروفعلىموقوفةلكهامرسلق@كيروأئها

إذكبير.فقهيئمعنىمنلهالماالحديثبقيةعناللمظةهذههثامفصلوإنما

علىكانيذيصليأقالمسلمفيفالأصلالأصل،خلافعلىيكونذلكإن

ريحتفلتأوبولسلسبهومنكالمستحاضةالأعذارأصحابأماطهارف

صلاة.لكلالوضوءعليهيخجب

ى.أضطرقمنالحديثرويوقد

عليه.واختلفعديابيابنالحديثروىإذ

1/1والنسائي0(،3لىوعقب(28يلاعقبداودأبوفأخرجه: 2 3

1وه الرسالة،ط.(21ويلأالحلميةط.(221)لهالكبرى!،"وفي8

2لاالآئار"مئكلثرحفيإوالطحاوي 3(،03)الأخيار!تحفةوفيإ(72

1/0والدارقطني)8431(،حبانوابن الرسالةط.(790)والعلميةط.62

بنعمروبنمحمدعنعدي،أبيابنعنالمثنى،بنمحمدطريقمن

الحديث.فاطمة...أنعاثثة:عنعروة،عنالزهري،عنعلقمة،

1/2والنسائي3(،ول@0(286)داودأبووأخرجه: 1وه31 وفي8
1/2والدارقطنيالرسالة،ط.(215)والعلميةط.(220)لهالكبرى"،@ 0 5-

1/1والحاكمالرسالة،ط.(792)و(789)والعلميةط.602 وابن7،4

1/2المحلى!1فيحزم 36-2 وابن1/53،2والبيهقي2/40،1و37

33التمهيد!9فيالبرعبد / 83و6 (003)التحقيقأ"فيالجوزيوابن8،1/

بنعمروبنمحمدعنعدي،ابيابنعنالمثنى،بنمحمدطريقمن



-

@للفعائد@لعللفيالجامع

كانتأتهاحبثى:أبيبنتفاطمةعنعروفعنالزهري،عنعلقمة،

يعرف..@مودثهف@@لحيضة:دئمكان@ايلىاير:التبيفقالتستحاضق،

."لحديثا

1/3والبيهقي0(،8للادالأوسطا@@فيالمنذرابنوأخرجه: 2 طريقمن5

عنعمرو،بنمحمدصعدي،أليبنمحمدحدثناقال:حنبل،ب@أحمد

لهافقالتستحاض@كانتحبي@أبيبتفاطمةأنعروة:عنالزهري،

@لصلاة،عننامسكلانلكككف@ذايعرف@لسوددثم@لحيضةدم@ن"النبى@:

مرسلأ.عروط.هوفإنمافنوضنيالآخركانلاذا
ابنكانةيقولأبيسمحت@@البيهقي:نقلهفيماأحمدبناكهعبدقال

تركلا.ئمعائنة،عنبهحدئناعديأبي

ابنبهحدئاالمثنى:النلاوقالفاطمة:روايةعقبأبو@اود-قال

بنمحمدحدثناقال:حفظابعدبهحدثنانمهكذا،كتالهمنعديأبي

كانتفاطمةإنقالت:عائثة،عنعروة،عنالزهري،عنعحرو،

معناهفدكرتستحاض@،

9فيالطحاويقال
تحفة"وفي(2729)عقبالاثارامثكلسرح

يرويهأحدأنجدفلمالحديثهذاإسنادعنلاكشفنا:(330)عقبالأخيار@ا

لماعليهأنكرأنهشعيببنأحمدلناوذكرالمثنى،بنمحمدإلاعائئةعن

بنمحمدعنبهحدثكانقدحنبلبنأحمدإنله:وقيلكذلك،بهحدث

مشسمقهإئمافقال:عائئة،إلىبهيتجاوزولمعروةعلىفأوقمهعديأبي

وقويبالقوي،فيهيكنلمأنهعلىدليلاذلثفكادحفظه،منعديأبيابن

لا@ماحنبلبنأحمدبهحدثكماعديأبيابنعنحقيقتهأنالقلوبفي

هولما.بهحذث

فيحاتمأبيابنقالإذعمرو،بنبمحمدأعلالطريقهذاأنكما
عنعدي،أبيبنمحمدرواهحديثعنأبيسألت@@:(117)@االعلل"

ييئالئبيئأنفا@ة:عنعروة،عنالزهري،شهابابنعنعمرو،بنمحمد
الأحمركان@ذا@لصلاة،عنفامسكيالأسود@لدمرأيت@ا@ذالها.قال



واحنقطلعاحتصالضتعكلرلثترك@.رل@لل
-

منكرا.وهوالروايضهذهعلىعمروبنمحمديتابعلمأبي:فقال"فتوضئي

أرىفيماوهو:(457@/2والإلهامالوهمبيانفيإالقطانابنوقال

عنالزهري،عنعمرو،بنمحمدبلفظهانفردحديثأئهوذلثمنقطع،

إحداهماصمرتين:عديأبيبنمحمدعمرو،بنمحمدعنفرواهعروة،

أتهافاطمة:عنعروفعنالزهري،عنعمرو،بنمحمدعنفجعلهكتابه،
منأخرىمرةبهحذثقدلأتهمنقطع.هذاعلىفهوئستحاضق.كانت

بعكسكانفلوفاتصل،وفاطمة،عروةينفيماعائةعنفيهفزاثصمحفظه،
كتابهومنمرسلأ،حفظهمنبهيحدثأنأعي:الريبة.منأبعدكانهذا

إتماالحق-عبديعني:محمد-وأبونظر،موضعفهرهكذافأمامتصلأ،
عاثة:عنميإنماوالمتصلةفاطمة،عنساقهفإنهالمقطعة،الروايةساق

نلثأخذإنماعروةأنمهنبينداودأبيكتابهذا@ينظرذاف@فاطمة،أن

فاطمقا.عنلاعائة،عن

منحبث@بنتفاطمةعنرواهعديآبيابنآنالطريقهذاوملخص

السيدةحديثفلثبعدتركثمحفظه،منعائمةالسيدةعنصرواهكتابمما

لترجيحللحدبإعلالأيكللافلكوكلفاطمة.حديثعلىوبقيعائشة
المئنىبنمحمدأنفيهالخفيةالعلةولكنالحفظ،روايةعلىالكتابرواية

لنأحمدوالجماعةالسنةأهلإمامآنوفل@فاطمة،طريقسياقفيوهم

منفجعلهفاطمة..أنعروةإلىبإسنا@هعديأبيالنعنرواهحنبل

آبيابنطريقفيالصوابيكونوبذلثفاطمفمسندمنلاعروة،مراسيل
أعلم.واللهعروة،عنمرسلأنهعدي

ومع
بنمحمدتابعهفقدروايتهعلىمتابعاتعمروبنلمحمدفإنهذا

6/2أحمد بنمحمدطريقمن(783)و(577)والدارمي3،7

به.عائنقععنعروة،عنالزهري،عنإسحاق،

فيه@مضطربإسحاقبنمحمدلأنةنصحلاالمنابعةهذهأنإلا

6/4أحمدأخرجه:فقد 3 عنالحراني،سلمةبنمحمدحدثناقال:4



يللف@ائد@لعلل@لجامعلحي-

أنهاجحثىبنتحبيبةأمعنعروة،عنالزهري،عنإسحاق،ابن
ابننف@الاضطرابعلةومعحبيبة.أممسدمنفجعلهاسئحيضت...

موضع.غيرفيبيانهتقدموقدخاصفالزهريفيضعيفإسحاق
سمان.أيضاوتابحه

عنالزهري،عنسفيان،طريقمن(567)راهويهبنإسحاقةفأخرجه

به.عائنفعنعروة،

فيه.واختلفصالحأبيبنسيلالزهريعنالحديثوروى

صالح،أبيبنسهيلعنجرير،طريقمن(281)داودأبوفأخرجه:
أتهاأسماءأوأسماءأمرتأتهافاطمة:عنعروة،عنالزهري،عن

الك.بصيغةده....جماللهرسولتسألأنحبيئ@أبيبنتفاطمةأمرتها

1التمهيد!"فيالبرعبدابنقال 83 بنسهيلالحدبطهذاروى8:9/

أبيبنتفاطمةقال:الزلير،بنعروةعنالزهري،عنصالح،أبي
الحديثيفمفلمأنأسماءأوحي@ش

فيمشكوكتهف@":(459)/2لأوالإيهامالوهمالبيانفيالقطانابنقال
سهيل،علىأنكرماالحديثمتنوفيأسماء،مناوفاطمفمنإباهسماعه
نغير@.قدوكانعلبه،تعيرهأنروظهرحفظهفيهساءمماوغد

إمايرويهاإتماقصةيعني:قصتها-@نترى:(460)/2فيوقال
منسمععروةأنصحلوإتهقلنا:وقدأسماءعنداماعائثة،عن

عائ@مافيهوبينهابيةعروةلإدخالالأول،الحديتفيفلكينفعلمفاطمة

يستبعدولمجي@ش،أبيبنتفاطمةأثركعروةأنحزم،لنمحمدأبووزعم
.@صحيحغيرعنديوهذافاطمة،عمهابةومنعائشقيخالتهمنيسمعهأن

عميس.بنتأسماءمسندمنالحديثجعلفيثكفلمعروةرواهتم
1/2لدارقطنيوا)692(،وداأبو@فأخرجه: 14-2 1 2وه5 لحلميةاط.1

امماءأواساءتأصأتهاماطمةسنفال:ئهميه(وقعالنيالدن@ومم،هدا(1)
1فاطمفأمرتهاأكاحلفتني

عاتتحديتميالتكسهيقعو@0



والانقطدعالاتصالضتحكلللثمترك@:للعلل
-

1/001الاثار!معانيشرحفيإوالطحاويالرسالة،ط.(084)و(839)و

02)لهالآثارإ،مشكلطشرحوفي(906)العلميةط.وفي تحفةوفيإ(73

1/1والحاكم)133(،الأخيار، 7 عنصالح،أبيبنسهيلطريقمن4

إنالله!رسولياقلت:قالت:عميس،بنتأسماءعنعروة،عنالزهري،
رو:شاللهرسولفقالتصل،فلثموكذاكذامنذاستحيضتجيشأييبتفاطمة

فوقصفرة@ر@ن@ذامركنفيلتجلس@لنميطان،منهذا@ن@لته!لسبحان

غسلاو@لعشاءللمغربوتننسلللظهرو@لعصرغسلاو@حدا،@لماءفلتغتسل

ذلما.بينفبماوتتوضأو@دا،فسلاللغجروتقسلو@حدا،

فيجاءإذفيه.مافيهأنإلاالصحةظاهرهالاشادبهداوالحديط
ةالشخبعضعلىالحواشيبعضفيجاءئها@اود"ابيسننعلىاالتعليق

يعلمولاد.هاصحبث@.بنتفاطمةعنعروة،عنالزهري،صوابه:إ
1/33البيهقيوقالهذالا،غيرمسندأحديثأالزهريعنسهيلروى 1

علىدلالةعنهالثانيةالروايةفيثمحديظ،إسنادوفينظر،فيهاسهيلورواية
دا.ينبغيكمايحفظهالمأنه

رواياتأيضأونقدمتأبيه،عنعروة،بنهامرواياتتقدمتأقول:

سفيانروايةأنإلامقالفيهاعنهالرواياتكانتاددعروة.عنالزهري،

منوهذاسهيل،ذكرماأحذيذكرفلمغبره،لروايةمينةغيرها،علىراجحة

فإتهالروافلقيةعنفيهإغرابالسهيلفإنالسندجهةمنأماالمتن،جهة

الإغرابهذاإلايك@لمولوعميس،بنتأسماءمسندمنالحديثجعل

فلمأخرىطرقمنرويوالحديثالطريق،هذافيالنكارةبيانفيلكفى
سهيل.ذكرمافيهايأت

فيه.واختل@المغيرةبنالمنذرطريقمنعروةعنالحديثوروي

6/04احمدفأخرجه 4و2 63-4 ماجهوابن)082(،وأبو@اود6،4

(612)لهالكبرىلما،9وفي6/112واممه-831و1/121والنسائي2(،06)

الثابيخهتغسلإناء(1)



=

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

5وللا(214)والعلميةط.(5747)و شرح"فيوالطحاويالرسالة،.@(71
2للاالاثار"مكل فيحزموابن)733(،الأخيار@تحفةوفيإ(2737)و(73

2/0المحلىا" تهذيب9فيوالمزي6/3،4التمهيد!"فيالبرعبدوابن4،1
7/2الكمال! 2 الزبير:بنعروةعنالمغيرة،بنالمنذرطريقمن(677يه7

إليهف@ئسكترجاللهرسولسألتأنها:(1)حدثتهحبيئ@أبيبتفاطمةأن

فلاترؤكأتى@ذافانظريعزقذلكإنما"بم@:اللهرسوللهافقالالدم،

إلى@لقرطا.@لقرءببنماصليثتمفتطهري،قرؤكمزف@ذاتصلي،
يصحلاوهذا":(4هيه/2"والإيهامالوهمبيان"فيالقطانابنقال

سألوقدالمغيرة،بنالمنذربحالللجهلفاطمة-منأي:منها-سماعهنه

"مجهولفقال:عنهأباه3حماابيابن

عنعروفبنهامالحديثهذاروىالرقد:(2يلااعقبالشائيفال

المنذر".مافيهيذكرولمعروة،

يكونأوإلى@لقرعا،@لقرءببنماصلطثم"تفيهأنمراثهلعل@قول:
وفاطمة.عروةبينالحديثصيغةمراده

ئابت.أبيبنحبيبعروةعنالحديث@روى

وأحمد)465(،راهويهبنو)سحاق)3531(،شيبةابيابنفأخرجه:
6/4 2و2 6ماجهوابن9(،2يهداودوأبو6،2 فيالمنذروابن3(،2

1الانار@1/معانيشرح"فيوالطحاويالم@،3)الأوسطه9 0 ط.وفي2

12)لهالآنار@،مثكلشرح@وفي(136)العلمية الأخيارأتحفة"وفي(73
(482)و(182)و(981)والحلميةط.12وا1/012والدارقطني)233(،

)ول(والوعيط.(2227)المعرفقا9فيوالببهقيالرسالة،ط.(832)و
عنعروة،عنثابت،أبيبنحبيبعنالأعمث@،طريقمنالعلميةط.

1/1الانىروايةفي(1) 2 نت،.الحه0(216)ر1

1الاعتداال@4/@يزانفيالنميوتالما،ول.@الثقاش@فيحانابنهذكص@2@ 8 2
يعرشا.لا@.(8766)



والانقطعالاتصالتحلىضلالخترك@:رل@لل
=

يافقالت:@روالنبيئإلىحبيثبىأبيبنتفاطمةجاعتفالت:عائثف

ذلكإتمالألا،قال:القسلاة؟أفأثحأطهز،فلاأضتحاضأةاصإنيالله!رسول

لكلوتوضئي@فتسليثتممجضك،أيام@لضلاة@تنبيبالحبضة،ولبىعرق،
على@لحصير@الدمتطردانصحف

1النسائينقلهفيماالقطانسعيدبنيحيىقال 0 5 / الكبرى@"وفي1

تصليعائثة:عنعروة،عنحبيب،وحدبث"العلمية:ط.(155)عقب
ضيءأ.لاالحصير،علىالدمقطرو)ن

صزحبعضهمإنحيثكلام،فيهئابتأبيبنحببعنهروىالذ@وعروة
المزني.عروةإثهويقال:فقط،عروظ"قال:وبعضهمالزبيرابنعروة@بأئه:

2الدارقطيإلهأشدهفيماالقظانيحىقالفقد 1 3 سفيانإنأما1:إ/

منيسمعلمثابتأبيلنحبيبأن3زبهذا،الناسأعلمكانالئوري

شيئا".الزبيربنعروة

ثابتأبيبنحي@يقول:محمدألأسمعت:(93يلأعفالترمذيوقال

الزبيرأ.بنعروةمنيسمعلم

1/2الرايقانصب"فيالزيلعيوقال يشبلمداودأباأنواعلم":00

فييذكروهلمالأطرافوأصحابماحه،ابننسبهكماالحديثهذافيعروة

المزليعروةترجمةفيذكروهاتمادالزببر،بنعروةترجمة
(2)

فيمعتمديئ
بنعروةمنيسمعلمئابتأبيلنحبيبأنالمدينى:ابنقولعلىذلك

مسانيدهم،فيوالبزارشيبة،أبيوابنراهويهبناسحاقدأحمدرواهالزبير.

بنعروةترجمةفيأخرجاهوالبزارراهويه،ابنولكنعروة،ينسواولم

فيالزليرابنعروة"وقال:سننهفيالدارقطنيورواهعائثة..عنالزبير،

أبيبنحببأنالئوريسفيانزعمفقال:الحديثوضقفألفاظه،بعض
الزبيرا.بنعروةمنيسمعلمثابت

ماجه.ابنررايةلفظ(1)

المهملين.الرواةيان@يهاانوهوالأطرات،كب@واندصفاندةومذه(2)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

17/1المهرقماإتحاتدافيحجرابنوقال 1 2يكلا2 ذكرمابعد(19

الزبير،بنعروةلي@هذاعروةإنقيل:"الزبير:لنعروةترجمةفيالحديث

منثابتأبيبنحبيبيسمعلمةفقالالئوريسفيانوأماالمزني،عروةلاته

لأ.الزبير-ابنيعني:عروة-

1/4الحبير!التلخيص"فيأيضاوقال 3 هوعروةكاندان9ة(231)4

أبيبنحبيبلأنثمنقطعفالإسنادالزبيرابنكاندانمجهول،فهوالمزني،
ثالت

وحديث":(300)عقبداودأبوقالهذا،بغيراعلالحديثأن

تصح،لاضعيفةكلهاالعلاءأبيوأيو@حبيبعنوالأعمشئابتبنعدي
بنحفصأوقفهالحديثهذاحبيبعنالأعمشحديطضحفعلىودل

مرفوعا،حبيبحديثيكونأنعياثبنحفصوأنكرالأعمى،عنغباث
عناود،@ابنورواهعاثتة،علىموقوفلأعمث@اصأسباط،آيضأوأوقفه

علىوللصلاة،كلعندالوضوءفيهيكونأنوأنكرأوله،مرفوعأالأعمش
قالت:عائثةعنعروة،عنالزهري،روايةأنهذاجببحديثضع@

"حديثفيصلاةلكلتعتسلفكانت

1/2الدارقطنيوقال 1 تابحه:"الرسالة:ط.(81ولاالحلمبةط.2

محمدبنوسعيدربيعقيبنومحمدعيسى،بروقزةوالجريري،وكجع

وأبوغياث،بنحفصووقفهفرفحوه،الأعصئىعنلمير،وابنالوراق،
(2227)المعرفطا@افيالبيهقيوقالأثبالت@،وهممحمد،بنوأشاطأسامة،

وروىداود.اأبوقال(1)

ماثمبنيمرلىوعمار
ومحالدصولراس،
عم،وعاود@ا@رراية
م@@روى

عروة،ب@م

الطرل،لحالأحرجها
)الجامعالكقا@تسية

ز@عليصأبيصعنثابت،لنعدياليقظادصأبو
ومعيرةوياديخرة،سالحلكعد@ررىعبلس.النعن،

صلاظلكلعاننة.عىفمير،حدبتمنالنمعي

مرقهبرمكلتغنل"عاتةعنفمجر،عنالنصي،ص
@الطرقمنهص@قه.لكلتتوضأالمسنحاعة@أليهعن

منوالطلاقاللماتلفتحصيلأثاودأبيكلامثكرتو)نسا

اكس@شزا@فلمريدفواندالطرق@هنهوالمواند(العللفي



واحنقطعاحتصالضتد@لل@ضقى:للعللى
-

بنوعليالقطان،سعيدبنيحيىضعفهضعيفصحديثوهذا@الوعي:ط.

معينبنويحيىالمديني،

فهي:إليهاأشيرالتيالموقوفةالرواباتأما
1/2الدارقطنيأخرجه:ما 1 منالرسالةط.وي@28(العلميةط.3

غياث.بنحفصطربق

1/2الدارقطنيوأخرجه: 1 طريقمنالرسالةمأط.2ولاالعلميةط.3

أسامة-بنحمادوهوأسامة-أبي

ا(وحماد")حفص،كلاهما:
عنعروفعنحبيب،عنالأعمش،عن

حصيرها.علىالدمقطرو)ننصليالمسنحاضةفيعائثة:

أنوفيه:عائثقماعنعروفعنالزهري،طريقمنالحديثوروي

جحش.ابنةحبيبةأمولكنهاح@ئ@،أبيبنتفاطمةليستالقصةصاحبة

عنعروة،عنالزهري،طريقمن(63)(18333./1مسلمأخرجه:

1/8ريلبخاا 1/1ومسلم@@327)9 8 من@64@@334@1

عانثة.عنعمرفعنالزهري،طريق

1/1مسلموأخرجه: 8 عروةعنالزهري،طريقمنل@6((334)1

عاثثة.عنوعمرف

11/04"الأشرافتحفة"وانظر: 1/4وا(16626)2 7 1(4*16)

4وا 8 9 / 1/4وا(16826)1 9 6وا(16858)6 / 1/5وا(16898)105 2 2

5وا(16956) 2 7 / 533وا(16975)1 / 1/15وا(16995)1 4(17034)

1/5وا 6 9(941 5وا(71 83 / 1(961 5وا(71 97 / 1(591 ويلصب2(،7

1/4الحبير"التلخيصوإ1/00،2الراطه /17المهرمااإتحاف9و3(،12)33

17/2و(08522)كلاا 8 6(02 2 2و(26 8 / 1 8(23323).

محمدأ.بنأشا@تالعهسافقال.أخرىمتالعة@ل@الدارقطنيأئار(1)



هي@
@ا@

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

"

---،@4

يروا؟لحدائن6
قوم-لاابع

صحابي،عنتابعيعنرجلعنمئلا--
نفسهالصحابيعنتخرتابعيعنالرجلذلكعنكيرهمويرويه

منهووالأسانيد،اختلافتعتريالتيالرئبسةالأنلاأحدهذا

جلرعنكولهعنالحديثوتخرجراوي@ا،ضبطبعدمتومئالتيالاختلافات
بهذاأخطأالراويأنهلوهما:آمرين،أمامسقفومناآخر،رجلإلى

سمعالراويهداأنأوغلط،والاخرأحدهماعنفالصوابالاختلاف،
عنبهيحذثوتارةهذا،عنبهيحذثفتارةالرجلين،كلامنالحديث

3عيةالصحابيهذامنسمحاهقذالراوينوكلاالآخر،

الدارقطنيأخرجهماذلك:مثال@
(1)

عيينة،لنسفيانطريقمن

روايةهريرةأبيعنصعيرابيابنعنالزهري،عن
قال:أنه(3)

والفقير".الغنحعلىالفطر@زكاة@

1سننهفي 4 7 / الر@الة.ط.(2110)والعلميةط2
العذري،صجرأبياسولقال.صح@ر،بنئعلةبناللهعدالمدنيشحمدأبوفر

@أ.89)رقننهأ،87)سنةتوفي

مه،87@وفجمات0301لإسلام،اوالتاريح3(،181)لماالكساال@4/تهذيبانطر.
(842)قؤيسهاو@

33الفتح@فيححراسالحافطقال@عاليبل@مرلوعأي:( 6 / 1 عقب0
يبلعأويروله،أوروايقىالراوي.قرلأدالحديثعلومثيتقررالوتده(.لام@
1/1والتدكرقاالتصرةدثرحوانطر.الرح!.علىمحمولدلكولحوب 9 5

1"الاقيلتح1وشحممي، 8 6 / بتحقيقي1



تابعهعنرجل!عنمن@ذ-قوم-الحميتييويأقلهضك@:@لال@لل

الزهري.علىفبهاختلفمماالحديثفهذا
عنالمسب،بنسعيدعنالزهري،عنحسين،بنسفيانرواهفقد

")العللفيالدارقطنيذكرهاالروايةهذههريرة.أبي

لبخاريواأحمدطريقهومنلرزاقاعبدأخرجه:والحديث
لبيهقيوارقطنيلداواويلطحاوا

(7)
صلزهري،اعنمعمر،عن

أنوبلغنيمعمرأ:يعني:قال.-ثمموقوفأبه.هريرفأبيع@الأعرج،

@لىالنبيئإلىيروبهكانالزهري

وسأدصلالاخلاف،هذاغيرالزهريعلىكثيرأفيهاختلفوالحديث
الا@س.النوعفيالله-شاءإنذلك-

عنأبيه،عنالمقبري،سعبدأبيبنسعيدروىتخر:مثال@

علىالقومفامتفرأسرية،ع@اللهرسوذبعثقال:@ه،هريرةأبي

فغضبأمير@لقوم!أنت@اقال:البقرة،بسورةشاثففضلهمأسنانهم،

أنمنيمنعنيمابالحقبعئكوالذيالله،رسوليافقال:منهم،شيخ

ةالله-سترسوذفقالقال:به،أقوملاأناخثىأنيإلاأتعلمه

@نمسك،جر@بحاملمئل@لقرتن،حاملمثلتماف@فتعلموا@لقرتن،"

طيبا".وعاهوعاه@نطيبا،فتحهفتحه

6/2الكبير"التاربخ"فيالبخاريأخرجه: 5 فيوالبيهفي)5992(،0
بنعمرطريقمنالعلمية.@(2695)والرشدط.(2440)الإيمان!ئعب"

طلحة

.(5761)مصنفهفي(2).(1951)7/04(1)

2مندهمي(3) 77 3الكبيرتويخهفيلكأ.2/ 4 9 / يكلا(.4

4الآنىأمحانيلشرحفي(5) 5 / .(3051)العلميةطرلي2

1ا-م@/2عتهفييلا( 4 الرسالة.ط.(21اوللاالحل@ة@9
4/1الكرىاالسن"(7) 64.

.(4924)ببالنقرالاصدوقأ@هو:و(8)



والفعالد@لعلل@لجامعفي

(2697)والرشدط.(2441)"لأيماناشعب"فيالبيهقيوأخرحه:

طهمانبنإبراهيمطريقمنالحلميةط.

الإشادبهذاسعيد،أبيبنسعيدعنو)براهبهأ)عمر،كلاهما:

ابراهيمدعمر،فرواهعليميواختلفالمقبرفي،سعيذرواهالحديثهذا
جعفربنالحميدعبدوخالفهماالابق،بالإسنادعه

نصربنومحمد)6782(،والترمذي2(،17)ماجهابنفاخرحه:

العلميةط.(874ياالكسرىلأ9فيوالنسائي)4(،"اللبلقيامفياالمر@زي
8ويلا 02)و(051لاخزيمةوابنالرسالة،ط.(69 حبانوابنبتحقيقي،(54
1يلا 1/4والحاكمي@33(،لأمثال!ا9فيالبخوأبو)8752(،و(22 3،4

5/8الكصال،@اتهديبفيوالمزي جعفر،بنالحميدعبدطريقمن(4537)0
هريرفأبيعنأحمد،أبيمولىعطاءعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن
مامنهمرجلكلفامتقرأفاستقرأهم،عددفووهمبعثاعسفهاللهرسولبعثةقال

قال:"فحن؟يامعكالمافقال:ثمشأ،أحدمنرجلعلىفأتىالقران،منمحه

قال:نعم،فقال:"@لبقرة؟سهرةلمعك"قال:البقرة،وسورةوكذاكذامعي

أنمنعنيماالله،رسولياواللهةأشرافهمصرجلدقال"لميرهمفأنتلالناذهب

ثنالقرتعلموا"لمجت:اللهرسولفقالبها،أقوملاأنخيةإلاالبقرةسورةأتعلم
محشؤ@جر@كمثلبه،وقامفقرلهنعلمهلمنالقر@نفلفدولقرنو@فاقرفوه
جوفهفيوهوفبرقدتعلمهمنوثلمكك،كلبربحهبفوحمسكأ

سعد.بنالليثجميعاوخالفهم

فيوالبخارئ1(،6-2)القران!فضائل"عبيد@يابواخرج:ففد
02الكبير@6/التاريخلا 2للأوالترمذئ)5992(،5 شب9فيوالبيهقيئ7؟،8

.(189)يبهدضا@يغرس@نفة"ومو:(1)

هكداالكيراالت@يخفي،السدحاء(2)

@ه.الئبيئعن@ه،هريرة
.(37)6،بهلقرادوق!صدمر@ر(3)

أليصالعقبري،عنطلحقيلنع@رلرتال



تابعيعنرجلعنمتلذ-قوم-الحليتيرويأقلل@ضقىةللعلل

سعد،بنالليثطريقمنالعلميةط.(26ولماالرشدط.(2442)الإيمان@ه

قالقال:أحمد؟أليمولىعطاءعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن

هريرة.أبايدكرولممرسلا،الحديطونكرك@...اللهرسول

الصراب.هيالمرسلةوالرواية
10/3العلل!1فيالدارقطنيإليهأسندهفيمامعينابنقالفقد 6 س4

الاريخ"فيالبخارئوقالسعدإ،لنالليثسعيدفيالناسأثبت":(2053)
وقالالمقبري.سعيدعنالليث،عنيوسف،بناللهعبدتال"الكبير":

والأولالثبيئعن@بمماهريرةأبيعنالمقري،ع@طلحة،بنعمر

لابنهالعلل!@افيحاتمأبووقالالمرسل،سعدبنالليثحديثأي."أعح

بنمحمدحديثبعدالنسائيوقاللأ،الليثرواهماوالصحيح"مأ.27)

أشبهالليثوقول@@لما:لأالعللفيالدارقطنيوفالالمرسل!،والمشهور"جعفر:

."ابلصوبا

وجه.غيرمنموصولاالحديثوروي

4/4الضعفاء""فيالحقيليفأخرجه: @لأوسطا1فيوالطبراني0،5

7يلا بنيحيىطريقمن(48)الأثال!1فيوالرامهرمزيالطبعتين،كلتا(12

بنعثمانعنالسلميالرحمنعبدأبيعنأبيهعنكهيل،بنسلمة

مرفوعأ.بهز@ه،عفان
بنيحيىعنهقالكهيل،بنسلمةبنيحيىفيهضعيفحديثوهذا

اسديثإ،@ر@وغيره:حانمأبووفالحديثمه،يكتبلابثيءليسمعين:

4/38لاعتدال!االميزانانظر:مترود!."التسائيئ:وقال 1(9527).

ما@/7"الثقات@فيذكرهحبانابنأنإلا

مرسلأ.الحديثصروي
شعب9فيالبيهقيطريقهومن)77(،منصوربنسعيدفأخرجه:

.(25له.لالتقريباتققه"رهو.(1)

.(3271)الالنقريبهنبشهالثق@ومو:(2)



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

2لا@الإبمان 2ولاالرشدط.(43 عنعيينة،بنسفيانعنالعلميةط.(69

كعببنمحمدعنلبيدأبيابن
استعملك@اللهرسولأنغيره:أو(2)

@لقرتنئلإثما@فقال:@القرانقرأكانوقذفبه-قالوافكأنهمئابأ،رجلا
طيا".لرعينهلوعبةطيبا@نقحنهافنحته@@مللاءمسكا،@جر@مثل

منالثكأنالظنوأغلبالك،علىالروايةهذهجاع@هكذا

نفسه.منصوربنسعيد

ابنحدثنيقال:عيية،بنسفيانعن(6018)الرزاقعبدأخرج@قد

عليهموأمرقومأبعثيح@التبيئان:(3)يساربنسليمانعنلبيد،ابي
@لقرثنص@احبمئلوإتماقرانا،كثركمإته"ففال:فلث،فدكرواأصغرهم،

على@وكي@وكطدلنريحه،فاحفنح@رفتحته@نمثصفيه@كجر@

يسار.بنسليمانعنمرسلأأي:الصواب.هو

10/9الأسرا@اتحفةانظر:إ /15المهرقاإتحافو")24241(،0
214(97591).

بنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنيحيىروى@خر:مثال@

أنهأخبره:بنرافعأنحبان:بنواسععمهعنحبان،
سمع

كئرولائمرفيقطع@الايقول:علتاللهرسول

1للامسدهفيالافعيأخرجه: اما/6لهالأمإ،"وفيبتحقيقي(59

37الوفاء7/573-ط.وفي ان@.بنمالكعن6

وفياك@/6"الأم"وفيبتحقيقي(1597)مسندهفيالئافعيوأخرجه:
37و333لوفاء7/اط. طريقهومن5(،46)لهالمأئورظ،لسنن)اوفي6

1الاثار@3/معانيشرحفيإالطحاوي 7 4(،مه2)العلميةط.وفي2

.(6257)بب@لنقرا@النقفههو.و(2).(3560)ببهلنقرا@لهوال@هو:ر(1)
.(26الادالتمريسهثققه"وهو:(3)

طلحمه.أوالنخلحمارالكئر:سحر.االأيرلحطالانعي!الم@دحانميةثيحاءالأ



تالعيعنرجلعنمثدد-قيم-الح@يتيرويأرلالثترقى:لالحلل

8/2والببهفي العلميةط.(5164)لهلاثار،،واالسننمعرفةوفيإ63

عيينة.بنسفيانعنالوعيط.(17157)و

2(،593)جهمابنوا3(،602)رميلداوالهأ،.7)لحميدياخرجه:وأ

ط.(574للالهالكبرى!،"وفي8/87لنسائيوا2(،8للاالجارودوابن

7والعلمية 4 4للأحبانوابنالرسالة،ط.(13 فيالبرعبدوابن6(،4
78التمهيد!" /9-7 عية.بنسفيانعنطرقمن9

لهالكبرىا،"وفي8/87لنسائيوا)9441(،لترمذياةوأخرجه

عنسعيد،بنقتيبةطريقمنالرسالةط.(1574)والعلميةط.(7457)

سعد.بنالليث

محمد.بنزهيرطريقمن(958)الطيالسيوأخرجه:

سعيد.بنيحىعنصزهير(والليث،عييفوابن)مالكأربعتهم:

السابق.بالإسنادفرواهسعيد،بنيحىفيهاضطربالحديثهذا

2يارميلدااوأخرجه: لهلكبرى!،ا"وفيلمه/8ثيلنساوا0(،3

مححدبنالعزيزعبدطريقمنالرسالةط.(74وللااالعلميةط.له،47(

به.خديحع،بنرافععنميحودفأبيعنسعيد،بنيحيىعنالدراصرثي،

أعر@ا.لاميمونأبوخطأ.هذا"النسائي:قال

8/4الكمالاتهذيب"فيالمزيعهقالهذاميمونوأبو 40:9
."وهم

جريج.ابنطريقمن(18916)الرزاقعبدةوأخرجه

لهلكبرىأ،ا"وفيم@/8ئيلنساوا)5032(،رميالداجه:خروأ

/9التمهبد!"فيالبرعبدوابنالرسالة،.@(7417)والعلميةط.(74لاه

8 0

أسامة.أبيطريقمش

منرجلعنسعيد،بنيحيىعنأسام@وأبوجريج،)ابنكلاهما:

منخطايكونأنإلاحبادبنوامعع@قال.صمالكرواةأحدسعندأجد@(1)

مالك.علىاختلاتدهوهنانت@نالناصح،



=

يللفعائدالعللالجامعدي

به.خديحع.بنرافععنقومه

الرجل.لإبهامةضعيفإسنادوهذا

لعلميةا0@(7460)لهى!،لكبرا"وفيول/8ئيلنسااوأخرحه:

9/8التمهيد""فيالبرعبدوابنالرسالة،ط.(1874)و 0

بنبسرطريقمن

رافعأن:(2)لهعمعنقومه،منرجلعنسحيد،بنيحيىعنالمفضل،
كثر!.ولاثمرثطقطعلا"ةيقولع@يه@هاللهرسولصمعتقال:خديغ،ابن

صالح،بناللهعدطريقمن(4352)الكبير!1فيالطب@رانيوأخرجه:
بنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنيحيىحدثيقال:الليث،قال.

به.خديجع،بنرافععنلهعمعنحبان،

لعلميةا0ط(7448)لهى@،لكبرا"وفي87-8/86لنسائياوأخرجه:

فيحزموابن)7724(،الكبيرأ"فيوالطبرانيالرسالة،ط.(074وللا
1المحلى"ا 7 1 / 1 عنسعيد،بنيحيىعنصالح،برالحسنطريقمن3

به.خديحع،بنرافععنبكر،أبيبنمحمدبنالقاسم

ولربذكرها،نطوللئلانذكرها.لمكثيرةاثارهذاحزم:ابنقال
الثمر،منسيءفييقطعلاأنحينئذوللزمبذلث،بهاالأخذلوجبصحت

."لحبوب...وا

(2)

أخرجه.الرزاقعدطريقوسرحلا.عى"ةالرراقعدعدحريجاسروايةلي
الالمعحمامحققوأشاررجل!ص"يقل:لمأدهإلا(4351)دالكببر!ديالطبراني

رافع!عنأجرهرحلص@فاطمةروابةفيجاءأله@لى
سنوالسثبتفيمروكدالها،عمة1الحلمية@الكرىاالالسنير

3/9لأفرافأاتحفة1 @لعالرحرعوعدالرسالة،ط.الكبرى"النىو"3(،هلمه2
بنواسععمهعنمكراوحدت@ترجمتصوصادرحان،بنيحصلنمحمدأحاثيث

6/5الكمالاتهديب"ةوانطرعصت@صروايةعلىأق@ولمحباد 5 (62)كلا0

1/3"معلطاي!إكمالو" 8 وغبرهصا(4347)4

بىقةرواهوقدالتحريف،هناعلىالكلامتقدموقدلماعمة"عن:المطبوعلي

87الائيعدسجد بنمحصدصسحيد،بنيحىصالليت،حدتاةقالول-8/

عمه...صحاد،بنيحيى



تابعيعنرجليعنمتلد-قوم-الحديتيرويأنلل@ضل@:للعلل

مرسلا.سحيدبنيحىعنالحديقهذاوروي

الزهريمصعبأبيبرواية(1794)الموطأ@"فيمالكفأخرحه:
1"الأم"فيالشافعيطريقهومنالليئي،برواية(2432)و 37 / ط.وفي6

ودداوأبو5(،63)لهلمأثورظ،السننا"وفي333-332لوفاء7/ا

3/1الاثارأمعانيشرح@فيوالطحاوييع@34(، 7 العلميةط.وفي2

8/2لببهقيوا)1434(،لكبير@ا1فيلطبرانيوا@لا(،1) 6 معرفة"وفي6

161)و(53117)والعلميةط.(6315)و(0615)والآثار!السنن ط.(71

2له:"،الثافحيعلىأخطأمنخطأبيان"وفيالوعي 2و73 7 2،7وه4

1/3المبهمة!الأسماءغوامض"فيبنمكوالوابن)0062(،والبغوي 49.

2لاهشيبةأبيابنةوأخرجه من(4350)الكبير!"فيوالطبراني0(،9

الأحمر.خالدأبيطريق

3/4أحمدوأخرجه: 4/01و63 1و4 )4032(،لدارميوا4،2

4لاالكبير""فيوالطبراني هارون.بنيزيدطريقمن(33

3/4أحمدوأخرجه: لعلميةاط.(7452)لكبرى،ا9فيليلنساوا6،4

8-9/79التمهيددا"فيالبرعبدوابنالرسالة،ط.(0174)و 0

طريقمن

لهى@؟لكبراداوفي8/87ئيلناوا3(،702)رميالداجه:خروأ

والطبرانيالرسالة،ط.(7413)و(7412)والعلمبةط.(7455)و(7454)

04)الكبير@فيإ سفيانطريقمنالتمهيد@9/97"فيالبربمدوابن4(،3

لنورى.ا

)مقرونيأ.والثقفيجريرطريقمن(2308)لدارمياخرجه:وا

4لاودداأبووأخرجه: لهلكبرى"،ا"وفي8/87ليلنساوا8(،3

)2434(،الكبيرا1فيوالطبرانيالرسالة،ط.(0874)والعلميةط.(7450)

8/2وا@ي 62-2 7التمهيد"دافيالبرعبدوابن6،3 9 / طريقمن9

زيد.بنحماد



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

العلميةط.(5374)لهالكبرى"،9وفي8/87النسائيوأخرحه

الضرير.معاويةأبيطريقمنالرسالةط.(7411)و

7لالهلكبرى"،ا@وفي8/87النسائيوأخرجه: العلميةط.(44
سعيدبنيحيىحدئنافال:علي،بنعمروطريقمنالرسالة.@(7407)و

القطان.

7ولاالعلميةط.(7451)الكبرى"@فيالنسائيوأخرجه: ط.(40

زهرحدثاقال:أعين،بنالحسنطريقمنالرسالة

بنالوارثعبدطريقمن(4343)الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

ةوأخرجه

جه:خرأو

جه:خروأ

حه:خروأ

لدراا

جه:خرأ

جه:خروأ

جه؟خروأ

5 عبدوابن3،8

جه:خروأ

عمرو.بناللهعبيدطريقمن(4345)الكبير@"فيالطبراني

4يلأالكبير""فيالطبراني راشد.بنيوس@طريقمن(34

قدامة.بنزائدةطريقمن(4347)الكبير"9فيالطبراني

محمدبنالعزيزعبدطريقمن(43)وو)الكبيرأفيالطبراني

4لاالكبير!"فيالطبراني عياض.بنأنرطريقمن(34

2البيهقي 63 الحناط.شهابأبيطريقمى8/

13/3بغداثهتاريخ"فيالخطيب 9 /15الغربط.وفي1
9/8اقمهيد!9فيالبر 0

عوانة.ابيطريقمن

59/2@@مضقتاريخ9فيعساكرابن 0 بنمحمدطربقمن4

وجرير،لثوري،واوشعبة،ويزيد،لد،حابووألك،لماجميعهم:

الوارث،وعدوزهير،القطان،ويحمىمعاوية،وأبوزيد،بنوححادوالثقفي،

بنمحمددانجرلاجاه:الإسناد،يرسقطالكبرى"دالسننمنالحلميةط.في(1)
@زير.أعنبنالحسنفسقطيحمى!حدثناقال:ةقالعيسى،برمعداد



تابعىعنرجل!عنمندد-قحم-الحميتيرويأنةلالثترل@لحللإ

نفعواوأبوشهاب،وأبووأنر،ورثي،لدراواوزائدفويون@،لتمعاوعبيد

عنحبان،بنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعنيزيد(بنومحصد

حديغ.بنصرافعيحىلنمحمدبينأحدفكربدونبهخديجع،بنرافع

خديغ.بنورافعيحى،بنمحمدبينمنقطعإسنادوهذا

78التمهيد@@فيالبرعبدالنقال لأنمنقطع،حديث@ذا@:9/

@ا.خديجبنرافعمنيسمعهلميحىبنمحمد

3/3الرايتهنصب"فيالزيلعيوقال لمحبانبنيحيىبنمحمد":61
."رافعمنيسمع

يضبطه،ولمإسنا@هفياضطر@قدسعيدبنيحيىيكونهذاوعلى

أعلم.والله
الطريق.هذاعيرمنالحديثوروي

كثير،أبيبنيحيىعنمحمد،عنما(917)الرزاقعبدفأخرحه.

خديج.بنرافععن

عنعن،وفدكثيرأبيبنيحبىلانقطاعه؟ضعيفالإسنادوهذا

الترمذينقلهفياالبخاريعنهفالخديغ.بنرافعمنيسمعلمأنهعلىزيالة

6الكبيرا:لأالعللفي إلابئالنبيئأصحابمنأحلأيرولمة(427)5

2لأالمراسيل،:فيابنهنقلهفيماحاتمأبوعنهوقالمالا،سأن@ 4 4

لمورؤية،راهنهف@أنسأ،إلاالنبيئ-س@لىأصحابمنأحدأيدرك@:(910)

يسمع
7/5@الئقات"فيحبانابنوذكرهمنط، 9 يدل@،وكان@قال:أنهإلا2

صحابيمنولاأن@منيسمعولمعنهافقد@ل@أن@عنروىمافكل
."ويرسليدلعلكنهئت،ثقة":(7632)التقريبط"فيحجرابنوقالشيئأ@،

3-3/136الرايتهنصب"واشظر: 3/8"الأشراتتحفةو"6،2 4

4/1الحبير@اولاالتلخيص3(،ه)م@19وكم(3581)87وكم(3576) 8 1

1 2/33المسند"أطرافو"3(،77 4المهرم@4/إتحات9و)8432(،4 7 4

8/7@الغليلإرواءو@،4ه@م@ 2(2414).



@الف@ائد@لعللفي@لجامع

روىمطلع:@ماملترجيح@حد@لطريقينفيهرجحوقديؤ،مئال@

فلذامحتضرة،@لحشوشهده@ن"قال:مح@،اللهرسولعنارقم،بنزيد

و@لخبئثإ@لخبثمنبالنه@موذفيقل:يدخل،أن@ر@د@حدكم

عه:واختلفقتادة@هأرقمبنزيدعنرواهالحديثهذا

ةعهواختلفشحبة،فرواه

عنسعبة،عنيون@،بنعيسىطريقمن(1406)حبانابنفأخرجه:

به.أرقم،بنزيدعنالئيباني،القاسمعنقتاثة،

بتحقيقي،(6لاخزيمةالنطريقهومن7(،6لاالطيالسيواخرجه.
6والبيهقي 9 /1.

4/3أحمدوأخرجه: 4/2بغداد،تاريخ"فيلخطيبوا6،9 وه/87
4 7 غندر.طريقمنالغربط.1

373أحمدوأخرجه: / مهدي.بنالرحمنعدطريقمن4

5لالكبير"ا@فينيلطبراوايلا(،ودأبو@اوأخرجه: لدعاعه،ا9وفي(09

1والحاكم)163(،له 87 / مرزوق.بنعمروطريقمئ1

8البهيرا:العلل"فيوالترمذي9(،2يلاماجهابنةوأخرجه 2،)3(

وابنالرسالة،ط.لما(20)والعلميةط.(9903)الكبرىأ9فيوالنسائي

1/1السننا@محا@فيالخطاليتالحباداسرراية وأصلالك@،الخرش"0
ديالك@يتخدواأدتجلإليهاحوانجهميقصودوكانراالكثيعة،النخلجماعةالحق

وتابها،طناقيتحصرهاةآيمخصرة،ومحىوخ@،خ@لقاد.وليهاليوت،
التياطىفكراديريد.الحيتة،جمعوالخائتالخيت،جماعةالباءلضموالخئت
والصوابعلط،وهرالباءساكةالخبتيقهلور:الحديتأصحابوعامة@@لانهم.
2ةالمحتضش،علطبملاحثيرقالالباءإ؟مضمومةالجت الحديتأصحابة8
الخنتأماةفقالوفسر@كتابهفييمدأبورواهوكذلدالاسساكةالخنت،يروله

مضمومةالختهو@لالمابقوله:عقهتمالتياطش،فإنهاوالخ@انتالتر،يعيث@مه
الاء

لانانهم.ذكررهمالجنمرثةمنبا*اسنعافة"نجةحمعرالخبانتحبت،حمع
اسمأأ.يحملوقدبخأ،يحبتسالثيمصدرثدهوساكة-الت-وأما



تابعيعنرجلعنمندؤ-كوم-الحميتيرو@طأقلل@ضل@:لل@لل

)مقرولين(.مهديوابنغندر،طريقمنبتحقيقي،(6لاخزيمة

طربقمن(1408)حبانوابنبتحقيقي،(69)خزيمةابنواخرجه:
الحارث.بنخالد

عدي.أبيابنطريقمنبتحقيقي(6لاخزيمةابنوأخرجه:

شميل.بنالنضرطريقمن(7219)يعلىأبووأخرجه:

أبيبنوالد،وخاوعمرو،مهدي،بنواوغندر،لسي،لطيا)اسبعتهم:
بنزيدعنان@،بنالنصرعنقتادفصشعفعنوالنضر(عدي،

بهل@ه،أرقم

شعبة:وتوبع

5المحدثي@!لأطبقاتفيالثخابوتأخرجهفقد 3 طريقمن(83)3/

به.قنادة،عنمنصور،عنصرقاء،

كلاما،منصورعن@رقاءروايةديأنإلاحسنأنهظاهرهالإسنادوهذا

منصورعنحديثهفيصدو@،ال@:(7403)التقريبافيالحافظقاللذا

لألي@

أن@،بنالنضرعنقتاثة،عنسحيد،عنعلية،ابنإسماعيل
أرقم.بنزيدعن

ط.ما(21)والعلميةط.ل@099(الكبرى"1فيالنسائيأخرجه:

طريقمن(362)لهلدعاط،ا9وفي(0015)الكبير"9فينيلطبراوالرسالة،ا

به.إسماعيل،

أصحابإسماعلخالففقدمعلول،أتهعرالصحةظاهرهالإشادهذا

الرجماانيطانالجىسرالحاكم.الطراني،رواية(1)
7لهك@5،4الك@الهبفد@ذلكديالطر(2) الكحمهنا@@بقول.أنولقانل7(،2

يضرهذالانعهويجابالمابعفسبيلعلىلأتشاثماصرقاءروايةيصرلا

لنسصوروأنخاعةمنصرر،ع@وتنردهمنصرر،عنصرقاءررايةليالخلللوحرد

ص@نهيجمعالقمرس



-

@الغ@ائد@لعللفي@لجامعى

قتاث@،عنسعيد،عنرواهزريع،بنيزيدخالفه9عقبما:النسائيقالسعيد،

."أرقمبنزيدعنالثياني،القاسمعن

يزيد:طريقأما

ط.ما(22)والعلميةط.(9905)لأالكبرى،فيالنسائيأخرجه.فقد

لحاكموا)363(،لهالدعاط،"وفي(5115)الكبير!"فيوالطبرانيلة،لرساا
1/1 87.

يزيدطربقغيرمنوروبمما

فيالطبرانيطريقهومن)79303(،و(2)شيبةأبيابنأخرجه:فقد
9للااالكبرى9فيوالنسائي)@أ،(296)ماجهوابن1(،155)الكبير@" 90)

عبدة.طريقمنالرسالةط.(9823)والعلميةط.

الأعلى.عبدطريقمن(29يلاماجهابنواخرجه:
البرساني.بكربنمحمدطريقمن(7218)بعلىأبووأخرجه:
87والحاكم4/37،3أحمدوأخرجه: / بنالوهابعبدطريقمن11

عطاء

أسباط.طربقمن4/373أحمد

الوهابوعبدومحمد،لأعلى،اوعبدوعبدة،)يزيد،ةستتهم
عو@بنالقاسمعنقتاثقعنعروبضأبيبنسعيدعنواسباطأ

أرقم.بنزيدصالثباني،
@خ@.وجهمنقتاثةعنالحديثهذا@روي

1/1وحين!المبم@فينبابنجه:فأض الكامل!"فيعديوابن5،4
33 6 / بنحبيببنيحيىحدثناقال:الهاشمي،العباسبناحمدعن1

يرالعقيليقاللا(
3/37الصحفا@ه" القلمعنقالفصوألانسعيدوقالةا1

روالةعلىنقفلملكنلعيد،شابحاالانيكودوبا!3رريدس(عنالئالي،



تابعيعنرجل!عنمتلا-قحم-الحميتيرويأنول@ضقى:للعلل

عنقتالفعنعروبفابيبنسعيدعنعباثة،بنروححدثناقال:عربي،

مرفوعأ.بهعباس،ابنعنجبير،بنسعيد
قالشيخهما،علىاستنكرمماعديوابنحبانابنعدهالحديثهذا

فيويهمالأخبار،يقلبفرأيتهمنافبنيفيبالبصرةإليه@بت@حبان:ابن
سألتهبحال،بهالاحتجبعيحللاالوخ@،والقلصالفاخ@،الوممالاثار

وهذا"عدي:ابنوقالمقلوبته،أكثرهاأحاديثعليفأملىعلي،يمليأن

قتا@فعنصرويأرقم،بنزيدعنأن@،بنالنضرعنقتا@فيرويهالحديث

شيء.كلاالوجههذامئالحديطفيكونأنى،عن

(26لكا"الثاميينالهسندوفي(5114)الكبير!"فيالطبرانيوأخرجه:

3لهالدعاعه،"وفي فيوالدقاق)087(،"لأماليا1فيبثرانوابن3(،6
عنبشير،بنسعيدعنالجماهر،أبيطريقمن(78ياالله!رؤية@يمجلس@

به.أرقم،بنزيدعنالثيباني،عوتبنالقاسمعنقتاثة،

الخصوص،وجهعلىقتادةفيضعيفأنهتقدمبثيربنسعيدول:،

ضعفه.مننخشاةكئاماجبرتلهسعيدمتابعةأنغير

قتادة،عنهثام،طوقال:(5)عقبفقالهئام،طربقالترمذفيوعلق

."ارقمبندزعن

الرواةعقدلينكاملذكرنهنماد@مسندأ،عليهأقفلمالطريقوهذا

فتاثة.فيوالممحبنينالمشهورين

أ@ه.عنمالك،بنأن@بنالنضرعنقتادة،عنمعمر،ورواه

ةيصحلاشاذالطريقوهذا(355)لأالدعاءلأفيالطبرانيأخرجه:

9البيهقيقالقتادة،أصحابمعمرلمخالفة 6 عنمعمر،عنوقيل:":1/

وهمإ.وهوأن@،عنأن@،بنالنضرعنقتادة،

عنفقال:أسانيد،بأربعةهذاحديثهروىقتاثةيكونتقدمممالتول:

بنزيدعنعوف،بنالقاسمعنوقال:أرقم،بنزيدعنأن@،بنالنضر

عنأن@،بنالنضرعنوقاد:وساطة،بلاأرقم،بنزيدعنوقال:أرقم،



-

يالف@الدالعلل@لجامعفي

ومعمالك.بنأن@يعني:أبيه
علىالدليحنمتلكفلاالاختلا@هذا

معمرروايةبأنعنه:يجابأنيمكنالاختلاتهذالأنفيه؟قتادةاضطراب

إلبها.بتفتلاشانق

لأتهاوسعيد.شحبةسيولأمامللوقوتوهينةفتبدوهثامروايةوأما
الخيال.إلاالاتصالشبهةمنلهاولي@معلقة

وهماسعيد،وطريقشعبة،طريقطريقان:الحديطهذاطرقمنبقي

الحديث.هذافيعليهماالمعؤلالطربقان

فقالالحديث،تضعيفأوتصحيحفيالعلمأهلأقوالاختلفتوقد

الحديث،هذاعنمحمدأالسألت:(3)ل@الكبير":العلل"فيالترمذي

قتادة،عنعروبقعأبيبنسعيدروايةمنلالدستوائيهنامروىله.وقلت

هنه@نقال:!عي@التيئأنأرقمبنزيدعنالثباني،عوفبنالقاسمعن

روىمامثلمعمرورواهمحتضرف@@لحئوش
(1)

بنالنضرعنقتاثة،عنشعبة

قال:أصح؟عندناالرواياتفأفيلمحمد:قلتأرقمبنزيدعنأن@،

قانلعل
ط.بثيفيهيقضولمأرقم.بنزيدعنجميحامنهماسمع

الحديثإعلالإلىفذهبشيخه،خالفألخد"الترمذيأنغير
اضطراب:إسنادهفيأرقمبنزيدوحديث":(5)عقبفقالبالاضطراب،

عنسعيد:فقالقتادفعنعروبة،أبيبنوسعيدالدستوائيهامروى

عنقتادة،عنهثام:وقالارقم.بنزيدعنالثياني،عوتبنالقاسم

فقالأن@،بنالنضرعنقتادفعنومعمر،شعبةصرواهأرقم.بنزيد

أبيمه.عنأن@،بنالنضرعنمعمر:وقالأرقم،بنزيدعنشعبة:

بعضالجامعو@الكبير@العللدافيقولهأعيالقولين-بينأقول:
فيخلاف،بلاواحدةوسعيدهثامروايةجعللأالعللداروايةففيالاختلاف

أصح.والمثبتبالاء"درويالمطموعلحي(1)
يىأبيم@عنسالك،بنأن@النضرسعنقتاثفعنأيديا.لي@التيمعمررواية(2)

3أربندرعن



تالعىعنرجل!عنمنهد-قيم-الح@يتيرويأقلاثشركلت@لالعللإ

فإثهمعمر،روايةفيالحالوكذا"الجامع@فيالروايتيناختلاتبتنحين

روايةفيالروايتيناختلافبينحينفيواحدفوشعبةمعمرروايةجعل

معلجاا9
يضا.ا"

لأنمرجوحة.لأخرىواالراجحتعهيالحامعص،9روايةأنيبدووالذي

هذاتخريجماتقدموفدان@عنرواهو)نماأرقم،بنزيدعنيروهلممعمرأ

منهوالموجودمففو@الكبير@العلل@كتابنف@أخرى،جهةومنجهة،من

طلبةأيديبينالموجودالنحوعلىرتبهالذيوهوالقاضي،تربهوإتما

النتيحةهذهبمثلفأتىالتحلبلاتبعضاختصرالقاضيفلعلالان،العلم

الضعفاعا"فيالعقيليقولالجامع!روايةارجحانيبينفالذيوأيضأ

شجة:قالأن@.عنأن@،بنالنضرعنقتادة،عنمعمر:وقال":3/371

أص،بنالنضرعنقاثة،عنسعبة.قالأن@.بنالضرعنقتادة،عن
فقال"الجامع"فيالترمذيأعلهمابنفسأعلهوالبيهقيداأرقمبنزيدعن

1/9 ابنرواهوكذلكقتاثة،عنمعمر،رواهوهكذا"شعبة.طريقعقب6

@ريعبنيزيدصرواهقا@ق،عنعروبة،أبيبنسعيدعنالجماهروأبوعلية،
بنزيدعنالئباني،عوتبنالقاسمعنعروبة،أبيبنسعيدعنوجماعة

.@أرقم

الجماهرأبيوروايةعليها،الكلامتقدمفقدعليةابنروايةأمالتول:

ولكنالبيهقي.ذكركمايىفتادةعنلسير،بنسحيدروايةوهيتفدمت

روايته-إحدىفيالترمذي-يتابعالبيهقيفهذامعمر،روايةفيالخلليبقى

أنماف@أرقم.بنزيدعنأن@،بنالنضرعنقتادة،عنمعمر،روايةوجعل

فياعتمدالبيهقييكونآن@)ماوجهين،علىفرواهاضطربمعمريكون
أجدأنجهدتوقدالجامع-روايةفيالترمذي-إليهذهبماعلىتعليله

شيء.أظفرفلمالترمذيفكرهالذيالطريق

أعلم.واثهليصدخلالخللأنطنيعلىيغل@موضععيرالكتابهذاو@ي(1)
مكررة.المطبوعفيمكذا(2)



-
@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

/3الضعفاء!1فيالعقيليساقفقدالحديث،هذاالقطانيح@ىوأعل

4 7/451و1/012"والتعديللأالجرحمقدمةفيحاتمأبيوالن7،7

7/1لاالكاملدافيعديوابن6(،لاه 53-1 5 بنعليإلىبأسانيدهم4

هذه@ن9قتادة:حديثتحفظةلهوقيليحيى،سمعت"قال:أتهالمديني

عنقتاثة،عنيحدث@شعبةكانإثماله:فقلتلا.قال:مخضرفأ@لحئوش

عنقتادة،صيحدثهعروبةأبيابنوكانأرقم،بنزيدعنأن@،بنالنضر

أتهعلملوشعبةيحيى:فقالأرقم.بنزيدعنالثباني،عوفبنالقاسم

راط.وقدتركه،إتهقال:لم؟قلت.يحمله،لمعوفبنالقاسمعن

فتادة،عنمحفوظالحديتأنهذاالقطاديحبىكلامعليهيدلوالذي

يضعفكانلأنهحمله.لماالمحفوظهوهذابأنئعبةعلمولوالقاسم،عن

أعلم.واللهالفاسم،
لأحديثة(13)@العللفياحاتمابيابننقلهفيمازرعةأبووقال

1فيه.اختلمواقدالخلاءدخولفييتالنبيعنأرقمبر
0 روايتيفذكر0

عروبة،ابيبنسعيدرواهمافيهالمحفوظأنعنديترجحالذيقلتت
قاليخه،تكلموالقاسمأرقم،بنزيدعنعوف،بنالقاسمصقتالفعن

7/1لأوالتعديعالجرح@افيابهنقلهفيماحاتمأبو 5 مضطرب":(6لاه4
لاالضقريبفيحجرابنالحافظوقال@،@الصد@عنديومحلهالحديط
يغربصدوق":(5475)

@خر.طريقمنقناثةعنالحديثهذارويوفد

"لأوصطلأافيوالطبراني3/37،1الضعفاء!د@فيالعقيليفأخرجه:

2لا وابن)563(،لهالدعاعه،9وفيالعلميةط.(2803)والحديثط.(82
حدثن@قال:نسير،بنفطنعنطرقمن(21)@والليلةالومعملفيإالسني

قالقال:مالك،بنأنىعنقتادة،سمعتقال:الذصل،عمارةبنعدي

نلبقل:@لخحص،لحدكمدخلف@ذامحنضرة@لحثحو@ثنالمن@ط:اللهرسول
@لرجبمأ.و@لشيطانو@لخبائث،الخبثمنبكل@وذ)نياللهتمدنه،@بسم



تابعىعنرجل!عنمثدؤ-قوم-الحميتيرويأقالثتركلق@رلعلل

عد@إلاأن@عنقتادة،عنالحديثهذايرولمعمبه:،الطبرانيقال

عنالحديثمذاروىممنأحديقللم"الدعاط:"فيوتالقطنأ،بهتفرد

فيكماالدارقطنيوقالعمارظ،بنعديإلاال@مه)بسممتنهفيقتادة
1الغرائب@ااطرافال@ 63 / بهتفردعنه،قتادةحديطمنعريبة(1025)2

1/1الأدكارالالائجفيحجرابنالحافظوقالعنمد،عدي حديثهذا5:ا9

.@الوجه..هذامنغريب

@يالحافظقال@الذ@عمارةبنعديأيضأوفيه
:(5180)اللساد""

نسيربنقطنوعهاضطراب،حديث@في:(1)العقيلي@اقال
(2)

ابنوذكرهانتهى،

@الأالثقاتفيحبان
(3)

والبصريونالطاثيعيسىبنالقاسمعنهروى"وقال.
دخولعندالقرلفيأن@عنقتادة،عنروىئهاأغلاطهومنقلت:
عروقيل:أرقم،بنزيدعنأن@،ب@النصرعنقتا@ة،رواهو)تماالخلاء،

لما.أصحوالأولأيه.عنأن@،بنالنضر

متنهفيوكذلكأن@.عنفقيل:وهم،إيسادهديعديطريقأقول:

الرجهأ.)الثيطاناخره:وفياك@)بسمأوله:فيفزادوهم:

حرب،بنسماكحدثناقال:الثوري،سفيانروى@خر:مئال@

سمعتةقالهريرة،أباسمعتقال:ظالم،بناللهعبدحدئناقال:

@ا.قريئ@منسفهاهفلمةيديعلىأمتيفساد@ا@نيقول:عبهزالقاسمأبا

2/43أحمداخرجه: 4/5والحاكمم@،وه0 2 طريقمن7

الإساد.بهذاالثوري،سفيانعنمهدي،بنالرحمنعبد

العجليوئقهوقدطالم،بناللهعبدخلاثقات،رجالهإسنادهذا
1الئقات!"فيحبانابنونكره)319(، 8 التقريبما"فيحجرابنوقال5،/

خلافأ.فيهأنإلا@ا.البخاريلينهصدوق@@:(3400)

3/37الضحفاه،

.(5556)دالتقربفيومر

ك@292.النفاشاا

يحطى".صدوق"



@لفعائد@لعللفي@لجامع

73"الكمالتهذيب"فيالمزيقال / علىفيهاختلف)6333(:إ41
بنمالكعنعه،ةوقيلظا@،بناللهعبدعنعنه،فقيل:حرب،بنسماك

سبقكماالرحمنعبدعهرواهإذسفيافى،علىفبهالاختلاتبل

خولف.وقدسفيان،عنبهاوتفردظال@أبنالده)عبدفقال:
الحبابزيدسخالفه

(1)
يزيدبنوعصامم@2،/2أحمدعند

(2)
عند

حفصبنوحسين)3176(،حبانابن
(3)

4/4الحاكمعند 7

عنسماك،عنالثوري،سفيانعنوحسين(وعصام،)زيد،ثلاثتهم:

منبدلأظالمبنمالكفقالوا:به،هريرة،أباسمعتقال:ظالم،بنمالك

ظالمبناللهعبد
الأز@يوقال5/38،7"الثقات"فيحبانالنذكرهظالم:بنومالك

4"لأالميزانفيالذهينقلهفيصا 2 7 عليما.يتابعلا"ة(7023)3/

ظالم.بنمالكع@سماك،عىتويعسفيانأنعلما
4/5الحاكمطريقهومني@052(،الطبالسيأخرجه:إذ والمزي2،7

.(3336)4/731"الكمالتهذيب"في

2/2وأحمد)3411(،لماالفتن"فيحمادبننعبموأخرجه: 9 من9

)غندر(.جعفربنمحمدطريق
7/1الكبير"التاريخ1فيالبخاريوأخرجه: 8 طريقمن(1315)5

مرزوق.بنعمرو

وهو:(1)

اذكره(2)

ومو(3)

(4)

بم4

2التؤيبهالنوري!إحديتفيبحطئصدوق" 1 23).

5الثقاش@8/فيجانلن 2 عدوقأ.وكانويخالف،يتنردوقال.ا0
(1319)لقربلاصلوقا.

ألرقالالرحمى،عدروايةمنهاالراححانإلاالمتابحاتهذهمن3الر
2/5الرمذ@هعللدشرحفير@ابىنقلهفيماالراري 41-5 4 عترط.2

7 ةقال3التوريأعحابأوثقصالصديي.بنعليالت@ممام.ط.2

مهديإ.بنالرحلنوعبدالقطالف



تابعىعنرجل!عنمنه@-قوم-الحميتيهويأنلل@ضكق@رلملل

سعبة.عنوعمرو(وغتدر،لسي،لطيا)اثلاثتهم:

01/1@االأشرافتحفة"فيكماالنسائيوأخرجه: 3 وابن)04341(،4

387لأالثقات!فيحبان / عوانة.أبيطريقمنم@5-3

زائدة.أبيابنطريقمن(362)راهويهبنإسحاقوأخرجه:

عنحرب،بنسماكعنزائدقأأبيوابنعوانة،وأبو)شحبة،ثلائتهم.

به.طالم،بنمالك

لينلخلاتيخرحاه،ولمالإسناد،صحيححديطهذاالحاكم:إقال

4/5التلخيصا"فيالذهبيوقالفيط،الثوريوسفيانشعبة @اصحيح:27
قال:سماد،عنسميان،لحلةومسلمأ-البخارييعني:وتركاه-

أفيلمةوقالنحوه،مرفوعأهريرة،اباسمعتقال:طالم،لناللهعبد

7/1الكبير"التاريخ"فيالخاري 8 أبيابنص(1315)5
طالم،ابنسمعسماك،ع@سفياد،صمهدي،بنالرحمنعبدصشيبف

فيذكرهأتهإلائسفه،ولمظالمابنوقال@لى،النبيعنهريرة،أباسمع
ظالم.بنمالكترجمة

/3"الميزاندافيالذهبيقالفقدظالم.بنمالكبترجمةيتعتقماأما

4 2 01@االتهذيبالاتهذيبفيحجروابر)3207(،7 6 بنمالكقيل.1:ا/

."ظالمبنال@هعبد

2داالمفعةدانعجيلفيقالحجرابنأنإلا 2 6 قيلأتهداوحكي:2/

بدلظالمبناللهعبديخه:قلأنهوالمعروفظالم،بناللهعدبنمالدفيه:

ظالمإ.بنمالك
@الم:بنمالكترجمةفياقهذيج@01/61تهذبفيأيضاوقال

البخارفيأنأيضاويقؤيهاخر؟ئهاظالمبناللهعبدترجمةفيجوزتوقد"

لى.ظاللهرححهالل@بياختصرهالاسماالحاكم،لمطةيراللفظةومده(1)



-

@للفعالد@لعلل@لجامعفي

يذكرولمزيد.بنسعيدعنحديثان،إلالهلي@الله:عدترحمةفيقال
وذكرهريرة.أباسمعقال:ظالم،بنمالكدكرولماهريرة،أبيعنروالة

2"المنفحةتعجيل9فيأيضأوقالشحبقه،طريقمنالحديط 2 6 يبعدفلا2:إ/

أئهما

سمعتيقول:يعقوببنمحمداللهعدأبافسمعت9الحاكم:

الفلاس-يعني:علي-بنعمروسمعتيقول:القبانيمحمدبنالحسين
."ظالمبنمالكالصحيحيقول:

عنيروهلملأتهةظالمبنمالكفيهالصوابفال،كماوهوةقلت

وخالفمهدي،بنالرحلنعبدإلاظالمبناللهعبدعنسماك،عنسفيان،
فبهذاحرب،بنسماكأصحابعلىفيهخولفوكذلكسميان،أصحا@يه

ظالم.بنمالكعنثابتأالحديقيكون
اخر.طربقمنهريرةأبيعنالحدبثصخوقد

2/3حصدأحرجه:فأ 4/2ريلبخاوا2،4 4 9/6و(3605)2 0(7058)

3/0لهالكبير"،التاريخداوفي "الفتن9فيالدانيعمرووأبو)2661(،94

6/4النبوظدلائل"فيوالبيهقي)781(، 64-4 تاريخ9فيعساكروابن6،5
3دمثق، 2 0 / 4 بنسحيدبنعمروبنسحيدبنيحيىبنعمروطريقمن9

به.هريرفأبيعنجده،عنالعاص،

9/6البخاريبوبوقدسفهاعهفلمة"الروايات:بعضفيورد بقول0
سفهاعه.لنيلمةيدفيعلى@متيال@كط:محالنبيئ

1الباريأالفتحفيالحافظعليهاوعلق 3 / 1 فييقعلم"فقال:3
ليستدركهبهبوبهفلعذالسفيامحا،بلفظالبخاري-أي:أصرثه-الذيالحدبث

قلت-شرطه-علىليسلكثهالجملة،فيثبتأنهإلىاثارأوله،يتفقولم

هذا@.منالبخارياكثروقدالمعتمدهوالئانيللحافظ:والقول

عديدة.أخرىطرقمنهريرةأبيعنالحديثوردوقد

راهويهبنو)سحاق)113(،لأالفتن"فيحمادبننعيمفأخرجه:



تالعيعنرجل!عنمثلا-قوم-الحميتيرويأقلالثترك@:رل@لل

2/05وأحمد)363(، 5و2 من(18للأ"الفتن1فيالدانيعمرووأبو3،6

النجودأبيبنعاصمطريق

1"الفتن"فيحمادبننعيموأخرجه: 1 سلمفبنحمادطريقمن(43

عمارأبيبنعمارعن

به.هريرة،أبيعنشريدبنيزيدعنوعمار()عاصم،كلاهما:

3أحمدوأخرجه: 77 / بنيمنرجلعنبهدلة،بنعاصمطريقص2

شريك.بنيزيدهوالرجلولعلهريرة،أبيعنكاضرة،

26)جاناب@وأخرجه: طريقمن(545)الصغيرا9فيوالطبراني1(،7

أبيعنصالح،أبيعنالأعممش،عنالنحويالرحالنعبدبنشيبان
به.ة،برهر

8/1ملموأخرجه: 8 ديوالسيهقي)47(،(2917)6
النبوة!دلائل"

6/4 6 بنعمروبنزرعةأبيعنالتياحأبيعنشعبة،طريقمن4

بهمريرة،أبيعنجرير

الفتن!"فيحمادبننعيمعندهريرةأبيعلىموقو@االحديثوروي

هريرةأباسمععمارأبيبنعمارصسلمة،بنحمادطريقمن(312)

قريث@.مناغيلميمايديعلىالأمةمذههلاكيكونيقول:

01/1الأشراف!تحفة9وانظر: 3 4(01 4 /7المسندأأطرافوإ4(،3

93 51المهرفهإنحاتو")2279(،2 33 / ماا/.وه(18091)1

(19732).

.(3054)الت@رب"أوهالألهدمدوتومر:(1)

مك@.2لاالتؤب1أخطأ"رباصدوق،"ومو:(2)

سنريكبزيدسعيروهوله،ترجمةعلىأق@لمالحاسري-.شريك-بنيزيد(3)

ثفةوهناابخ@يطارق

(2833)ساققرا"نققه"ومو:(4)

4)دالتقريبهتب@تقة@تالضبحيعيدلنيزيدوهو(5)

لمأ.ا03)نفريباالثقتا@وهو.(6)



-

يللعالائدالعلل@لجامعفي

على@رجه@سانيدهفييضطربئمالحديث@لر@هييرييوقد@
ىأخرعللوجودمعالاختلات،ذلكبسببالحدبتيضعفمتعددة،

أبيبنيحيىعنعمار،بنعكرمةرواهمامثاله:الحديث،وهيتزيد
نهىقال:الخدري،سعيدأبيعنهلال،بنعياضعنكثير،

ذلكعلىيمقتاللهفإنيتحدثا،أنالمتغوطينجمتاللهرسوذ

ط.(32)لأالكبرى"فيوالتساثي2(،)م(342)ماجهابنأخرجه:

1/1والحاكمالرسالة،ط.(3وللاالعلمية 5 التوري.سفيانطريقمن7

(33)الكرى@ا@افيلشائيوا1(،5)داودوأبو3/3،6أحمدوأخرجه:

فينعيموابوشحقيقي،(71)خريمةوالنالرسالة،ط.(37)والعلميةط.
طريقمن(190)والبغوي01،0-1/99والبيهقي9/4،6داالحليةلا

مهديبنالرحالنعد

(71)عقيبخزيمةوابنا(،يم(342)ماجهابنوأخرجه.

1والحاكمبتحقيقي، 5 7 1/1والبيهقي1،/ داتهذيبفيوالمزي0،0
3/2ثاالكمال 31-2 3 2@082 @2@سثمطريقمن@4

الورا@إبراهمبن
@3

رجاءبناللهعبدطريقمن(342)ماجهابنةوأخرجه

2/3@اوالتفريقالجمعأوهام@الموضحديالخطيبوأخرجه: 4 من5

يونم@لنعمرطريق

2/3"والتفريقالجمعأوهامداموضحيرالخطي@وأخرجه: 4 5
من

الحاكمروايةلمط(1)
."المسلمبل@الميهقيسنلينحرف(2)

أبووقالكنا@إ،الرراق:دملممعيى.بنيحيىلبهقالالوراق،إلراهيمسسلم(3)
3/2الكماللأتهذيب"فيالمريسقلهكماا،شبححانما 3 اسوذكره)8042(،1
2افقاش@6/"ديجاد 0@

.(312)الؤبب@1قلبلاايهمصدوتلمرد*ومو.(4)
(4ما4)التقربسه@"دنقةةومو(5)



تالعيعنرجل!صمنهد-قوم-الحميتيروياقلتركلت@رلعللإ

حذين@أبيطريق

سنانبنإسماعلطريقمن(1422)حبانابنوأخرجه:

11/2@لاالعللفيالدارقطنيوذكره طريقمن(2294)س97

الصساحبنالملكعبد
وأبووعمر،ماا@وعبدوسلم،لرحمن،اوعبدلثوري،)انيتهم:ثما
أبيبنيحيىعنعمار،بنعكرمةعنالملك(وعدو)سماعيل،حذيفف

به.الخدري،سجدأبيعنهلال،بنعياضعنكثير،

فيحبانابنذكرهفقدعياض،غيرئقاترجالهالحديثهذا
1الحاكموقالالثقاتإ9 5 8 بنيحيىحديثمنصحيححديطهذا:1/

أصحاببينلخلافأهملاهو)ئماالأنصاري،ملالبنعياضعنكثير،أبي

@ايهكثيرأبيبنيحيى

ةيليكماوهيعلل،خمسفيهانالحديطهذافيالصوابأنإلا

الحديث.لوصلتفردعمارلنعكرمةانالأولى:

عمار".بنعكرمةإلايسندهلم9:(15)عقبداودأبوقال

محروفئبتنقةدهوعنعن.وفدمدل@،كئيرأبيبنيحيى@لثانية:

1المدلسين!.دافيالتساثيئذكرهبالتدليى، 2 العلانيعنهنقلهوكذال@(،1

1التحصيل!:جامع"في 4/4الاعندا@ادميزانفيوالذهبي1،1 0 2

يدل@لكئهنبت،ثقة)2367(:إالتقريبه@فيحجرابنوقال6(،079)

."ؤيرسل

ركادالحمط،يئعدو@،"وهو.يالبصري،حدألوالنهدي.مسعودبنمىص(1)

.(7010)لالتقريبابصخشه

لابهوالتعليلاالالحرحليحاتمأبوقالالعصمربسنانبربسعاعلعيلةأبو(2)
1 8 / .6/39الافقاشهفيحاناب@وذكره"،لاسبحدث@الها:(592)21

لمأ.ا8يلاس@لتقرالاعدوتح@رمر.(3)

الرابحةالحلةعدملالبنعاصحاليارصمزيدوصأتي2ما@كأ،/



-9
لدالف@@العلل@معفيلحاا

منها.وهذامضطربة،خاصةيحيىعنعمار،لنعكرمةرواية@لئالثة:

2/3"العللفيلأالجامعليأحمدبناللهعبدقال أبي:قال":(254)2
قلتبصحاح،لي@ضعافكثيرأبيبنيحيىعنعمار،بنعكرمةأحاديث

فيأحمدالإماموقال"عكرمةمنإلالا،قال.يحيى؟منأوعكرمةمنله:
1آخرموضع 2 6 / 1يا2 عنالحديامصطربعماربنداعكرمة:(14

الكمال،@اتهذي@فيالمزيعنهلقلهفيماالبخاريوقالكثيرلما،أبيبنيحيى

9 / عندهيكنولمكثير،أليبنيحيىحديطفيدامضطر@:(9754)502

1/37الآجري!عيدأبيسؤالات"فيكماداودأبووقال"،كناب 9(707):
@ا.اضطرابكثيرابيبنيحىعنحديث@في"

بالروايةتفزدفقدهلال،بنعياضأوعباضبنهلالجهالة@لرابعه:
6/33الكبير"التاريخ@افيالبخاريوذكرهكتير،أبيبنيحىعه 9لا0 4،)2

6/5"والتعدي@الجرح"فيحاتمأبيوابن جرحأفيهيذكراولم(2280)37
انالاميزفيالذهيوقال2،ملاه/"الئقات"فيحباناسوفكرهتعديلأ،ولا

0لماالاعتدال 7 فيحجرابنالحافظوقاللأ،يعر@دالاة(4365)33/
@اتهذيبفيالمزيفقالاسمهفياختلفوقد"،@امجهول:(5281)@االتقريب"

538"الكمال / الله،عدبنعياضوقيل:"ذكرنا:ماجانبإلى(5201)5

."الأنصاريزهيرأبيبنعياصوقيل.

البخاري،ذكرهفيمالاهلالبن@اعياضةأتهاسمهفيوالأرجحقلت:
الحديثعقبالمختصر"فيخزيمةابنوقالحاتم.أبيوابن
عنهروىهلال،بنعياضهوالشيخهذاالصحيح،هوداوهذا:(71)

ةقالحينعقاربنعكرمةمنالوهموأحسبحديث،غيركثيرابيبنيحيى

5/2لماالثقات"فيحبانابنوقال"،عياضبنهلالعن 6 أئهزعملأمنة5
س2ما/11"الحلل"فيوقالدا،وهمفقدعياضبنهلال

وقالسعيد"،أبيعنهلال،بنجاصحديثبالصواب@اوأشبهها:(2294)
1الحاكم 5 8 / بنعياضعنبهيحدثمهديبنالرحم@عبدكان@اوقدة1
بنالرحمنعبدعنرواهعياض،بنهلالأوفقال:فيه،شكثمهلال،



تابعهعنرجليعنمثدذ-كم-الحميتيهويأنلالترقىةرلملل

المثنىبنومحمدالقواريري،عمربناللهوعبيدالمديني،بنعليمهدي

موضحفيإالخطيبوقالالصرالمجه،وهوهلال،بنعياضعلىفاتفقوا

2/3والتفريق!الجمعأوهام المباركبنوعليشدادبنحربوروى":45

أصها.وهوهلال،بنعياصعنيحى،عنالدستوائي،وهثام
1الحاكمقال 5 8 البخاريثلأئمتامنإمامانبهحكموقد":1/
هلالبنعياضعنالإسادهذاأقاممنلقولبالصحة،هارونبنوموسى

الحديث!.بهفصخسواهد،فيهالبخاريوذكرالأنصاري،

هلال،بنعياضعلىالاختلاتفيالحديثعلةلح@ت@الحاكمفحصر

اندهلال،بنعياضأدإلاإساده،صححففدالصوابعلىسثاهمنوأن

أعلم.واللهالضعيف،عدادفيوحديثهانفأ،قلناكمامجهولفهواسمه،صح
فيالدارقطيالحسنأبوالمعللينإمامأعلهفقداضطرابه،@لخامسه:

12لاالعللاكتاب 9 6 / كئير،أبيبنيحيىيرويه"فقال:(2294)س1

فرواهأيضأ،عكرمةعنواختلفعمار،دنعكرمةفرواهعنه،واختلف

بنالملكعدقالوكذلثهلال،بنعياضعنعكرمة؟عنالئوري،

أبيعنيحيى،عنعكرمتماعنعقيل:بنعبيدوقالعكرمة،عنالصبع:
.@هريرة...أبيعنسلمة،

آخروجهمنوردلقدعكرمة،عنطرقمنذكرتماجانبإلىقلت:

(35)والعلميةط.(31)الكبرى،1فيالنساثيفرواهعمار،بنعكرمةعن

1ويلالعلميةا.@(12لهلأالأوسط!ا"فينيوالطبراالرسالة،ط. ط.(28

عنيحيى،عنعقار،بنعكرمةعنعقيلبنعبيدطريقمنالحديث

فه.أوثقهومنفلثفيعبيدفخالفهريرة.أبيعنسلمة،أبي

أبيعنيحيى،عنعكرمة،عنالحديثهذايرولم"الطبراني:قال
عبيد@.إلاهريرة،أبيعنسلمة،

ئكولاال@د،بهذاعقيلبنعبيدتفردعلىالطبرانيمنتنصيصهذا

(43يطتقريبما@اصلوتحه"ومر(1)



=
@لفعائدي@لعللفي@لجامع

خالفعيدألأنثعليهيعوللاشاذالطريقهذاأنالفنهذاأريجشممن

هذافيكونمهدي،بنالرحمنوعبدالثوري،سفبانفيهمالرواةمنثمانية

وهم.مجردهوإنماقلنا:إفانبعدلابلضعيفا،الطريق

")العللفيالدارقطنيفذكرههريرة،أبيحديثغيرمنأبضأوروي

2 9 8 / 1 قتادة،ابيبناللهعبدعنيحيى،عنالعطارأبانطريقمن1

أيه.عن

العلل!@فيالدارقطنيفذكرهقتادة،أبيحديثغيرمنأيضأصروي
2 9 8 / 1 عنيحيى،عنالأوزاعي،عنبكيربنمسكينطريقمن1
الله.عدبنجابرعنثوبان،بنالرحمنعبدبنمحمد

ولامسندين،عليهمانقفولمالدارقطنيفكرهماالطريقانفهذانقلت:
عنهما.علقمنإلىالاسنادضحفأوصحةنعرف

1الحاكموأخرجه: 5 8 1/1والبيهقي1،/ 0 0

عنالوليد،طريقمن

معضلا.كثير،أبيبنيحىعنالأوزاعي،

ك@عنللنهيأنإلاضحيفة،الحديطهذاطرقجميعأنيتبينوبهذا

ولا@لمر@ة@لزجل،عهرةإلىينظر@لزجللالاجمده:قولهمنشاهدأالعورات
صحيح.حدبثوهوالخدري.سحيدأبيحديثمن@لمر@تاعهرةإلى

1مسلمأخرجه: 83 / .(74)@ه@(8)1

1/4و.(4397)وو./3لأشرافطاتحفة"وانظر: 8 2(405 4،)1
38المهرظإتحافو" 9 / 5(5635).

الضعيفد@فالر@الأمانيد،سياقبيخطئون@لثقاتأنوكما@
تلكبسببضعفإنما@لضعيفد@الر@@نبلوهما،خطأو@شدكثر

بنالحججروىما@لضعيف:فيهومما@خطأالأوهام،وهذهالأخطاء،

.(143)@اتقريبهأفرا@هلهثقتا"وهو:(1)
.(6615)الالتقرس@حلبش@صاحبركانبحطئ؟عدو@"رمو(2)



تالعيعنرجل!عنمنلذ-ثوم-الحميتيرويأنلال@ؤقى:لالدلل

موسى:أبيعنبردة،أبيعنغمارة،عنعتيبة،بنالحكمعنأرطاة،

أخشىولكنيالمتعةيعني:الله-لجر-رسولممتةهيقال:عمرأن
حجاجا.بهنيروحواثمالأراك،تحتبهنيعزسواأن

.1/49أحمدأخرجه:

1/3الفاروق!مسند9فيكثيرابنقال 0 الحديثهذاثكرمابحد4

ضع@ه.يهأرطاةبنوحجاجالوجه،هذامنغريب9

علتاد:يهفالحديثهذاعلىزيادة

عنعن.وقدمدلق،الحجبمأنالأولى:

بردفأبيعنفقال:الحديث،هذاإسنادفيوهمحجاجاأنو@لثانية:

موسى.أبيعنموسى،أبيبنإبراهيمعنأتهوالصواب:موسى،أبيعن

خالففدأتهالحجاج،هوالحديثهذافيالواهمأنعلىيدلوما

منه.اوثقهومنإسناورفي

4/4ومسلم1/5،0أحمدأخرجه:فقد ماجهوابن)751(،(1222)5

2لا 5/5والنالي2(،2للأوالبرار7(،9 ط.(5371)لهالكبرى"،"وفي31

5/2والبيهقيالرسالة،ط.(3701)والعلمية 0

بنمحمدعنطرقمن

بنإبراهيمعنعمير،بنعمارةعنعتيبة،بنالحكمعنشعبة،عنجعفر،

رويدكرجل:لهفقالبالمتحة،يفتيكانأنهموسىأبيعنموسى،أبي

حتىبعذ،النسكفيالمؤمنيناميزاحدثماتدريلانكف@فتياكببعض

ولكنوأصحابه،فعلةقدمج@الثبيئأنعلمثقدعمر:فقالفسألة،بعذ،لقيه

تقطزالحجفييروحونثتمالأراك،فيبهتمعرسينيظلواأنكرهت

سهموؤر

2/1"لأالعللفيالدارقطنيقال 2 الصواب،هوشعبةوقول":(157)6

اعلم،.والله

مسلم.روايةلفط(2)الحجمتعةماوالمراد(1)



-

ئد@للفوالعلل@معميلجاا

7/2"لأشراتاتحفة9وانظر: 6 5/8المسند!أطرافو"1(،0ه)كه2

(6677).

فيالرو@ةعليهفيختلف@لحديث،عليهد،منبرييوقد@
@ر،وجهعلى@رصنويرويهوجه،علىتومعنهفيرويهتحديد@لتابس

لفرانن،وجهابرجحفبعضهمالمرجحات:فيأنظلى@لمحنئينوتخنلف
وقدبتوقف،وبعضهم@خرى،لقراننوجها@خربرجحونوتخرور

مامثاله:تدفع،لا@وتدفع@خرىعلل@لترجبحاتنلكعلىتنرنب

قال:الرحالن،عبدبنسلمةأبيعنالسبيعيئ،إسحاقأبوروى

شهدمنباللهانثدفقال:محصور،وهوالقصر،منعثمانأشرف

@م@كن9قال:ثمبقدمه،فركلهالجبلاهتزإذحراءيوم@حزاللهرسول

لهفانتثدمعه؟وأناشهيده@وصئيق@رنبقإلاعليكليسحراذ،

إلىبعثنيإذالرضوانبيعةيرم@اللهرسولشهدمنبالتهأثدقال:
فانتثدلي؟فبايع"عثمانيدوهذهيدي،المذ.قال:مكة،أهلإلىرير،ال@

رجاذ.له

بهذا@لبيتلنايوشعالمنقال:جم@اللهرصولشهدمقبالتهأئذقال:

فانتثدالمجد؟بهفوشعتماليمنفابتعته"@لجنة؟فيلهببيخجد@لم@في

رجاذ.له

دمنقال:العسرفجنىبوم@اللهرسولشهدمنبالثهوألذقال:
لهفانئدقال:مالي؟منالجيشنصففجفزتلأمتقبلة؟نفقة@ليوآينفق

مالي،مقفابتعتهاالمتبيل،ابنماؤهايبعرومةضهدمنبالتهوأنثذرجاذ.
رجاللهفانثدقال:السبيل؟ابنفأبحتها

أحعد.روايةلمط(1)



تابعيعنرجلعنمث@ذ-قوم-الحميتيرويأقللهضلت@لعللإ

5أحمدأخرجه: 9 / طريقهومنه@،.5)لهالصحاخه،فضائل@وفي1

1الدارقطني 97 / فيعساكروابنالرسالة،ط.(4443)والعلميةط.4

41/2دمثق،@تاريخ 24.

@الصحابةفضانل"علىزياثاتهفيأحمدبناللهعبدةوأخرجه

الهيئم.بنعمروقطنأبيعنالله(عدوابنه)أحمد،ة

91)السنة!"فيعاصمأبيابنوأخرجه: 6/2والتسافي0(،3 3 وفي6
/4لدارفطنيواالرسالة،ط.(6403)والعلميةط.(6436)لهالكبرى"،إ

1 يون@.بنعيىطريقمنالرسالةط.(4444)والعلميةط.97

إسحاق.أبيبنيون@عنيونأبنوعشىتطن،)أبوكلاهما:

4/1الدارتطنيوأخرجه: 9 منالرسالةط.(4442)والعلميةط.7

بون@.بنإسرانيلطريق

الإشاد.بهذاالتبيعيئ،إسحاقأبيعنو)سرائيل()يون@،كلاهما:

تهذيب9فيحجرابنقالفقدعثمان،منيسمعلمسلمةأباإنقيل:

12/1التهذيبعه 04-1 0 أبيهعنالروىالرحمن:عبدبنسلمةأبيترجمة5

ونكرمنهما..يسمعلموقيل:الصامت،بنوعادةوطلحةعفانبنوعثمان

منسماعهعدمفأماالصامت،بنعبادةمنولاطلحةمنيسمعلمأتهالمزي

منسماعهعدموأمامحين،ابنعنوالدوريخيئمةأبيابنفرواهطلحة

ولاعئمانمنأيضأبسمعفلمكذلككانولئقخراشابنفقالهعبالة،

."أعلمتعالىواللهطلحفقبلماتمنهماكلأفانالدرثاءةأبيمن

يون@عنهفرواهعليه،واختلفال@بيعيئإسحاقأبورواهالحديثوهذا

وشبةأنيسةأبيبنزيدوخالفهمالسابق،الإسنادفيكمالاسرائيل

مغاير.ياسنادفرووه@ينار،بنالكيروعبد

حراش.وابنمعينابىقولصتجداك@402"دمئقش@رلخانظر:(1)



ئدلفالا@لعلل@الجامعدي

3/5"العلل"فيالدارقطنيقال السسيعيإسحاقابويرويه9:(282)2
أبيعنديناربنالكبيروعبدوشعبةأنيسةأبيبنزيدفرواهعنه،واختلف
إسحاق،ابيبنيونىوخالفهمالسلمي،الرحمنعدأليعنإسحاق،

الرحمن،عبدبنسلمةأبيعنإسحاق،أبيعنفروياهيون@،بنو)سرائيل
فتح"فيحجرابنوقال@ا،اعلمواللهبالصواب،أسبهتابعهومنشحبةوقول

2يلا497/5@الباري بنزيدفرواهإسحاقابيعلىفيهاختلفوقد":(77

الترمذي،أخرجه:عبدان-روايةيعني.الرواية-كهذهعنهأنيسةأبي

سلمق@أبيعنإسحاق،أبيعنأبيه،عنيون@،بنعيسىورواهوالنسائي،

أحمد.أخرجهيون@،عنقطن،ابووتابعهايضأ،الشائيأحرجهعثمان،عن

أبيبنوزيدشعبةواتفاقثقة،ئهف@يضرهلاعبدانوالدعثمانوتفردقلت:
الرجلط@انإلاإسحاوأبيعنيون@انفرادمنأرجحهكذاروايتهعلىألشة
."إسناثينفيهإسحاقلأبيفلعلاقرجيح،فيتعارضغيرهم،منبهآعرف

أيسة.أبيلنزيدطريقاما

والترمذي)3802(،"المنورةالمدينة@اتاريح@يشبةبنعمرفأخرحه:
3لا 6/2ئيلنساوا3(،)مارالبزوا9(،6 36-2 لهدا،ىلكبراوفي!37

46)والحلميةط.(6437) بتحقيقي،(2491)خزيمةوابنالرسالة،ط.(40
وابنالحديث،ط.(1192)والعلميةط.(1170)"الأوسطدافيوالطبراني

1والدارقطني9(،6للأاحبان 9 7 / (4446)و(4445)والعلميةاط.ولما4

كمواد@@،ك@تجلا@ا@طففاشل@على@زياثاتهفيوالقطيحيالرسالة،ط.
1/4 1والبيهقي19-04،2 6 7 14/02"ثمشقتاريخ"فيعساكروابن6،/ 2

2وا انيسة.أبيبنزيدطريقمن2

يخرجاه!.ولمالشيخين،شرطعلىصحيححديط@اهذاالحاكم:قال
ولم"الحديط:عقبعساكرابننقلهفيماالبغويالقاسمأبووقال

غريبمه.وهوإسحاق،أبيعنأنيسة،أبيبنزيدغيرالحديثبهذايحدث

(4447)والعلميةاط.ما/4والدارقطني9(،3لاالبزاروأخرجه:
3/4التعليق!تغليق"فيكحامستخرجهفيوالإسماعيليالرسالة،ط. 2،9



تالحيعىرجل!عىمنلذ-ثوم-الحميتيرويأقللحثترك@:لالعلل

1واليهقي 6 7 4"التعلبقتغليق"فيحجروابن6،/ 2 8 /3-4 2 طريقمن9
شعبة.عنروا@أبيبنجبلةبنعئمان

4/1صحيحهفيالبخاريذكرههذاشعبةوحديث فقال:ل@772(5

شعبةعنأبي،أخبرنيعدان:قال

5الدارقطني،علل@فيكما@يناربنالكبيرعبدوتابعهما 2 س3/

أبيعن"اشثإسحاقأليعنالكير(وعدوشعبف)زيد،
عليهم...أشرتحوصرحيند@هعثمانأنالسلميئ:الرحمنعبد

صالوجههذامنغريبصحيححسنحديثهذا@الترمذي:

عثمان@ه.عنالسلمي،الرحلنعبدأبيحديط

الوجههذامنإلاعثمانعنيروىنعلمهلاالحديطداوهذاالبزارقال

فرواهإسنادهفيخالفقدإسحاقأبيبنيون@يكونأنإلاذكرناه،الذي

سلمقه.أبيعنابيه،عن

عقب497/5@الاريفتح"فيحجرابننقلهفيماالدارقطنيوقال

2له ."شعبة.-.عنعبدانوالدعثمانالحديطبهذاتفزد":(77

بهتفزد":(22لالأفراد@واالغرائبآطرات9فيكماالدارقطيوقال

أبيعنإسحاق،أبيعنشعبةعنرواد،أبيبنجبلةبنعئمان
السلميئالرحمنعبد

4الري!دفتحديحجرابنقال(1) 9 7 / آبر@عيمقالللج@يعكذا@"ل@772(عق@5
طريقمنوعيرمماوالإسماعيليالدارقطنيوصلهوقدروايفبلاعبدانعن@كره
عنالروايةمنأكتروالبحاري."بتمامه...عدانعنالعر@زي،محمدبن3القا

براءالبخ@ريأنعرفتوقدعى""بمحنى.قاله"فقوله.المحيحجاممهفيعدار

المنصل،قبلمنالحدبتفيكونومالفصليخهسلاقاتنبنتوتداندلي@،مى
أعلم.واثه

دسعيد"@ل@.المطوعفيتحر@(2)



يللف@ائد@لعللالجامعفي

شبهةفيهالوجهبهذاالإسنادفإنالصوابهوشعبةطريقكانإذاقلت:

1:"المراسيل@افيحاتمأبيابننقلإذانقطاع، 0 أثهسعبةعن(382)6

بناللهعبدمنولاعئمان،منالسلميالرحمنعبدأبويسمعلم"قال:

1في:ونقل"،ه@عليئمنسمعقدولكثهمسعو@ 0 أئهابيهعن(383)7

منسمعةلهفقيلعليئ،عنرواتهتئبتلي@السلميالرحمنعبدأبو"تال:

سماعالأيذكرولمعه،روىقدةفالعفان؟بنعثمان

منالرحمنعبدأبيسماعورجحذلكيرتضلمالعلائيأنإلا

2لا:التحصيللأجامعفيقالإذز@ه،عفانبنعئمان 0 نقلهعقب(347)9

عثمان:عنحديثين،البخاريلهاخرجداالمتقدم:حاتموأبيشعبةكلام

وهوعليهمأشرفعثمانأنوالاخر.وعلمطالقرتنتعلممنخيركم"

اللقاء...إمكانبمجرديكتفيلاالبخاري-أي:أئه-علموقدمحصور

"فيئبتوقد
د@ه.عثانخلافةفيللإقراءجلسأته:(4)"البخاريصحيح

تعلمقال:مرئد،بنعلقمةعنابان،بنمحمدعنالجعفي،حسينوروى
أبوأخذالداني:عمروأبووقالعثمان...منالقرانالرحلنعبدابو
الأفواليعارضمماهذاوكلعثمان..عنعرضأالقراعةالرحمنعبد

."أعلمواللهالمتقدمة،

ديأيضاالعلائيوقال
2:"التحصيلجامع@@ 4 وقال)675(:ا6

قدوالسلمي،الرحالنعبدابيمنسمعإسحادأبانعلملاالدارقطني:

عنإسحاق،أبيعنشحبة،عنالطيالسييعني:داود-أبوروى

الرحمىىدأي@عفاقة"@لقر@ننملممنيخيركمةح@بتفيتقدمقدأقول.(1)
وشرطهاحدمسا،ملاحدث@الإسناد@هذأخرجقدابخاريوأنعنساد@ضص

الحديط.@لكجعفليراكسشزاثةايتعيوالنيسروت،
6/2@البخار@حيح@(2) 3 6@27.@.

5فيرواهمداحدلاومو(3) / 2ول41 الحرم.لصيغةمملقا(77
ا@احكانحتى@ان@مرةفيالرحسجدأبردواقرأعارة:(5027)عفيلأ
حاأبيابنأدووحدت"الطيالسيورثيعليهاقفلم(5)

@قدمةفيأحرجه3

1واقحديل!الجرح 5 9 / الطالسي.طريقمن1



تالعهعنرحلعنمنلا-قوم-الحميتيروىأقلالئترقىلالعلل

فقلتشعبة:قالستأ،الجمعةبعديصليكانعليأ@هأنالرحمن:عبدأبي

بنعطاءبهلا،قال:الرحالن؟عبدأبيمنسمعتهإسحاق:لأبي

عنشعبفطريقصالبخارئأخرجللعلائي:القولقلت-عنه،السالب

يحللا"حديث،@م@عثمانعنالسلميئ،الرحلنعبدأبيعنإسحاق،أبي

ذكرهالذيفيولي@منه..سماعهعلىيدلماوفلكمسلمإ@مرعىدم

اعلمإ.واللهمطلقا،منهسماعهعدميقتضيماالدارقطني
دخيركمحديت:فيعثمانمنالرحلنعبدأبيسماعماقثةتقدموقد

."@لقر@نتعلممن

11/5المهرظإتحا@@و@ام@(،3الأشرانح@6/840تحفة9انظر:

ة.عديىأخرىوجوهمن@هعفانبنعئمانعنوروي

1/7،0وأحمد)95523(،شيةأبيوابنى،2)الطيالسيئفأخرجه:

فيعاصمأبيوابنا(،لها.)المنورظالمدينةتاريخ"فيشبةبنوعمر
1و@4@1303@لسنة!ا 3 3ر@0لبزاوا@،0 3و@1@9 6/4ئيلشاوا@@9 2و6 33

2و 3 4ويلاالعلميةط.(6434)و(6433)و(4391)لهالكبرى@،1وفي4 37)

حبانوابنبتحقيقي،(2487)خزيمةوابنالرسالة،ط.(1064)و(0064)و

(06 4/1والدارقطني2(،9 9 والبيهقيالرسالة،ط.(4436)والحلميةط.4
6 7 / @@وفي61

تاريخ"فيعساكروابن61،2-5/512له"،النبوةلائل@
2و218/41@@مشق 1 بنعمرصالرحمنعبدبنحصينعنطرقص9

به.ز@ه،عثمانعنقي@،بنالأحنفعنجاوانبنعمرووقيل:جاوان

6محيالنعىبلعثاد،عنيالحكليخرجه@(1) / 6ول9 87).

1لااتفريه@الآحر"فيحفظهتغبرل@قفيرمر.(2) 36).

3فيحصي@عنواحتل@"(2هلهسك@61لالحللافيالدارقطنيقال(3)
ابن1

الأبارحفصوأبرالتيميوسليسانعرانةوأبوالحميدعبدبنجريرسقالجاوان،

@ثوس@:وابنوخالدسصةوفالجاواد،لنعووعنحصين،عنةعاصمبنوعلي

نقله-لماعاكراسوقاللالصواب،أعلمواللهجاوان،بنعمرعنحصين،عن



-

@د@الفه@@لعلل@لجامعفي

جاوان،ابنإلاالأحنفعنرواهنعلمهلاالحديثوهذا"البزار:قال

بنحصينإلاجاوانابنعنروىنعلمولااسمه،فياختلفواوقد

عبد

البخاريذكرهجاوانبنع@رةضعيفالوجههذامنالحديث
/6والتعديل،الجرح1فيحاتمأبيوابن1(،977)6/9الكبيرلأالتاريخ"في

1 2 بنعليعنحاتمأبيابنونقلنعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(527)3

فيصحبنيشيخفقال:جاوان؟بنعمرمنلحصين.قلت9قال:أتهعاصم
1ا-لملأ/7الئقاتا"فيحبانابنوذكرهالمفينقه، 6 توثيقفيعادت@على9

3/2"الاعتدالميزان"فيالذهبيوقالالمجاهيل، 5 يعرف،لا)2436(:ا0
فيصحبهفقط،الرحمنعبدلنحصبنوعنهحديث،الأحنفعنله

مقبول9:(49)@االتريبه"فيحجرابنوقال"،السفينة
6/5@الأثرافتحفة"انظر: 3 11المهرمهإتحافو")1879(،4 3 / 1

)5031(،السة!@فيعاصمابيوابن)3073(،الترمذي

6/2والثسائيئ 3 ط.(6402)والعلميةط.(6435)لهالكبرى@ا،@وفي5

الآثارامشكللأشرحفيوالطحاويبتحقيقي،(2492)خزيمةوابنالرسالة،
5لا 1ا-ما/4والدارقطنيلملأ(،75)الأخيار@تحفة"وفي(01 9 ط.6

4ولد(4437)والعلمية فيعساىوابنا،لملأ/6والبيهقيالرسالة،ط.(43
41/2"دمقتاريخ" 2 الحبم.أبيبنيحىطريقمن1

1للأاالسنة"فيعاصمأبيابنوأخرجه: فيأحمدبناللهوعبد0(،3
4/1والدارقطني7،5-1/74أبيهمسندعلىزياداته 9 العلميةط.6

41/2دمى"داتاريخفيعساكروابنالرسالة،ط.(4440)و(4439)و 2 2

حقبنهلالطريقمن

ليالمري=
5الأشراشهنحفة@ 3 5 / 19)عقص6 محن@رحلبتلحيكالي@نر.(78

حديثسالصوابوموجاواد،ب@عمرو
هللارقطيامن@امطوعفيتحر@(1)

ك@7(.2)لريصاا"رالطر:حق!،@@بل@.لعلمبةا@س



تابعيعنرجلعنمثلا-قوم-الححيثيرويأقللثترك@:ال@لل

لنثمامةعنالجريريسعيدعنوهلال()يحيى،ةكلاهما

السابق.المتنبنحوحزن

عئمان.عنوجهغيرمنرويوقدحسن،حديثهذا9الترمذي:قال

قالالمنقري-أيوبأبووهوالحجاح-أبيبنيحيىيهالحديثوهذا

3الكبيراالضعفاء@افيالحقبلينقلهفيمامعينبنيحيىعنه 97 وابن4،/

حانمأبووقالبثيء"،لي@0إ(3701)"والمتروكونالضعفاء@افيالجوزي
9/1لاله"والتعديلدالجرحفي 7 حانابنوفكره"،بالقويلي@9ه(:)ول2

9/2لاالثقات@في 5 أخطأ"ربما"وفال:5

لامتابعةاتهاإلاحق،بنهلالتابعهئماتعنبهينفردلمأئهإلا

الكبير"التاريخ@@فيالبخاريذكرهحقبنفهلالالصحة،مرتبةإلىترتقي

8/9 ولمي@.3(ما/9والتعديع!الجرح"فيحاتمأبيوابن)4472(،9
5الثقات!"فيحبانابنوفكرهتعديلأ،ولاجرحأيخهيذكرا 7 6 عا@ت@على7/

."دمفبول:(7332)"التقريب"فيحجرابنعنهوقالالمجاهيل،توثيقفي

1تاريخه:فيخياطبنخليفةوأخرجه: فيعساكرابنطريقهومن0،1
2دمثق!تاريخ" 2 3 / 4 أبيعنالجربري،عنالحجاح،أبيبنيحيىعن1

الحدي@)4(.وفكرفقال:...عثماد،أشرتقال:ثمامة،بنالورد

فيحاتمأبيالنفكرهإذهذا،الوردأبيلجهالةضعيف،الإشادوهذا
7@اوالتعديحالجرح" / فيهوقالتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرولمي@922(لما9

الكاشف!فيالذهبيوقالمقبول،@كم@:34@النقريعهفيحجرابن

."شيخ":(6)@عه

(2273)التقريبه@شب@أنلاتمونهنجلاختلطنققي@وهو.

لمأ50)لتقرسهدا"خصرمدنقةوهو.

الحديش@.الين.@7527@التؤبديومو

ضحفهسعومرحاله،ضحفلياوتدإسناثان،لهالحجاجأبيبنيجىيكونبذلث

الحديت.ب@صادتتونقد



-

@لفمائد@@لعللفي@لجامع

12/2@االتهذيبتهذيب"فيالحالظوقال أنأحمدأبو@رذكر:44

ماقال:الصحابة؟منأحدأأدركتالورد:لأبيقالأبي،بنالرحمنعبد

مرسلا.حديثهفيكونواحد!يخرأثوكت

5الأشراش@6/تحفة9انظر: 3 11/91المهرة!إتحافو")5879(،6

ليخياطبنوخليفة)667(،الصحابقافضائل"فيأحمد
1تاريخه: بناللهوعد)8702(،المنورظالمديةتاريخ9فيشبةبنوعمر0،1

خزيمةوابن8(،3لاوالبزار)567(،"الصحابةفضائل"علىزياداتهفيأحمد
نحفةوفيإ(1850)لاثار"امشكلشرح@فيوالطحاويبتحقيقي،(2493)

6لاالأخيار@ /41دمئسقأتاريخ"فيعساكروابن)9196(،حبانوابن7(،4
2 2 سليمان.بنمعتمرطريقمن3

41/2دمئق!تاريخفيإعساكرابنواخرجه: 2 حق.بنهلالطريقمن3

أبيعننضرة،أبيعنالتيمي،سليمانعنوهلال()معتمر،كلاهما:
فقال...يوم،ذات@هعثمانعليهمأشرفقال:أسيد،أبيمولىسعيد

لحديث.ا

لاالئقاشهفيحبانابنذكرهأسد،أبيمولىسعيدأبوفيهالطريقوهذا

6/1الإصابةا"فيحجرابنوذكرهه،لم@ه/ 1يثلا33 ابنكره@وقال:(00
بكرادرك؟انهثبتلكنصحبته،علىيدلمايذكرولمالصحابقيفيمده

روىمنده:ابنقالالقسم،هذااهلمنفيكونعه،تعالىاللهرضيالصديق

رويناهاوقدقال،كماوهوبطرلها،عئمانمقتلقصةالعبدينضرةأبوعه
صحبتط.علىيدلمافيهاولي@الوجه،هدامن

11/9الموظإتحات"انظر: 1يلاه5 37).

بنعليعن(2077)"المنورةالمدينةتاريخ"فيشبةبنعمروأخرجه:
الناسإلىيومال@ن@عئماناظلعقال:الزهرفي،عنعمرو،أبيعنمحمد،
لحديث.افقال:..محصور،وهو



تابعيعنرجلعنمن@د-قوم-الحميتيروىأنةلالثترك@لالعلل

عثمان.عنالزهريأرسلهمرسلحديثوهذا

فيأحمدبناللهوعبد2(،1)ول@السنة"فيعاعمأبيابنوأخرجه:
1/7المسندأعلىزياداته )387(،الصحابقا@صمائحلعلىأزياداتهوفي4

م@،55)الصحابةفضائلعلىزياداتهفيوالقطيحي)359(،و(@لا@والبزار

طريقمن(323)المتناهيقاالحلل9فيالجوزيوابنلما،-3/97والحاكم

بنعيسىالزرقي-عبادةأبيعنالأنصاري،أوسبنالحكمبنالقاسم

يومعثمانشهدثقال:أبيه،عنأسلم،بنزيدعنفروة-بنالرحمنعد

هذا.حديثنابنحوالحديث.حوصر...

اللهعبيدبنوطلحةعئمانرواهالحديثوهذا@:(374)عقبالبزارقال

الحديثا.هذاغيرعئمانعنأسلم،روىنعلمولا

عفانبنعثانعنيروىنعلمهلاالحديثدوهذا:(953)عقبوقال

الإسناد".بهذاالوجههذامنإلااللهرحمهماطلحةعنولا

وتعقبه"،يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا"الحاكم:وقال

حاتم:أبووقالحديثه،يصحلاالبخارفي:قالهذا،قاسم9فقال:الذهبيئ
@،1(.مجهول

2الزوالد"مجمعفيإالهيثميوقال 2 8 الكبيرفييعلىأبررواه":7/

السندإ.منعباثةأباوأسقط

يصحا.لاحديثهذا9الجوزي:ابنوقال

(2)سلفأحالهالذهبيبينوقدالحكمبنالقاسمفيهلأنثقالكماوهو

فروة-بنالرحلنعدبنعيسىالزرقي-عبالةابوالرئيسة:الحديثعلةولكن

2اتهذيب@8/كذيب"ةانطر(1) 7 0(54للأهالالتقريب@فيومو2

اللي@.

1/7المدا"علىتحليقهليشاكرأحمدوتحقه(2) أتهليسه!عحبب@وهوفقال.4

فيكساقالفلنهالخاربمةكدواختصرالصدتحهدصحلهدالميزان،:فيقال
أبابهذاضقففالبخاريعباثفأبيحديثيصحودعاثفأباسمعالاتهذيعاة

."الزرقيعبعةأبيضعفالحديتعلةأننسينمالقاصم؟يضحفولمعالة



-

@لف@ائدي@لعللالجامعفي

ضعيفالحديث،منكر9حاتم:آبووقالالحديث،@كرالبخاري:عنهقال

النسائي:وقالبالقوي،لألي@زرعة:أبووقال@،بالمتروكشببهالحديث،
المنكرلأزدي:اوقال"،اسديط@ضطرب@العقيلي:وشاليط،،اسطالصكر

ا.م@/8"التهذيبداتهذبةانظر."مجهولالحديت،

.(13637)11/61"المهرةإتحات9وانظر:

4الفتح!@افيحجرابنقالفائدة: 9 9 / 2لهعقب5 هذاوفي":(77

الرجلتحدثجوازوفيها@هلعثمانظاهرةمناقبالفوائدمنالحديث

فلثيكره@)تمامنفحة،تحصيلأومضرة،لدفعذلكإلىالحاجةعندبمناقبه

."والعجبوالمكاثرفالمفاخرة،عند

38"الغليلإرواءو"5(،059)4/203المسند"أطراف"وانظر: / 6

سعيدأبيعنصالح،أبيعنالأعمش،روىتخر:مثال

تدالضوروصاحبأنعم@اكيفع@ت:اللهرسولقالقال:ز@مه،الخدري

ماالله!رسولياةقلناقيل:@اينفخ؟أنيؤمرمتىينتظرجبهنه،وحناالتقم

لنوكلناإعلى@الوكيل،ونجعم@ت@حسبنا@@اقولوا:قال:يو@ئلإ؟نقول
(2)الأهوالإ@افيالدنياأبيوابنا(،المه.يعلىأبوأخرجه:

فيكما
3والها@9البداية" 0 7 شيبة.أبيبنعئمانطريقمن(823)حبانوابن1،/

وفي(5343)و(5342)لاثار"امشكلشرح"فيالطحاويوأخرجه:
طريقومنإسرائيل،أبيبنإسحاقطريقمن(6771)الأخيار"تحفة"

)مقرونين(.الوركانيجعفربنومحمدثيبةأبيبنعثمان

بنجريرعنجعفر(بنومحمدو)سحاق،)عئمان،ثلاثتهم:

الإسناد.بهذاالأعمث@،عنالحميد،عبد
عليهاخلفقدالأعضأنإلاالصحة،وظاهرهئقاترجالهإسنادهذا

يملى.أبيررايةلفط(1)
لاثأ.لرقمفيهومواليهابصشةلراءعليااللهمن3(2)



تابعيعنرجل!عىمن@د-قوم-الحميتيروىأنلالثتر"ث@:لال@لل

المتقدم،بالإسنادعنهالحميدعبدبنجريررواهإذالحديث،هذاروايةفي
يحيىأبوالوجه:سهذاالأعمشعنالحديثروايةعلىجريرأوتابع

التيمي.إبراهيمبنإسماعيل
5/2@المهرةلاإتحاتفيكماخزيمةابنأخرجه: 1 ومن)0425(،3

الحاكمطربقه
(1)

2المهرظإتحاف"فيكما 1 3 / الحاكم:قال(5240)5
البجلي،العباسبنوعليحريمةابنحدثناقال:الحافظ،عليأبوحدنا
الأشج(سعيدأبوأحدثناةقالا

(2)
إبراهبمبنإسماعيليحيىأبوحدئناقال:

به.@ن@الخدريسعيدأبيعنصالح،أبيعنالأعمش،عنالتمي،

5الحاكمقال 5 9 / عنالأعحش،حديثمننكتبهلألمالحديث:عقب4

علىالتيمييحيىأباأنولولاالإسناد،بهذاإلاسعيدأبيعنصالح،ابي

فيالذهيقالر@إ.الثميخينشرطعلىبالصحةللحديثلحكمتالطريق
فهو:المهرةاإتحاففيإنقلالذيقولهأما.@وا؟يحيىأبو@ا:إالتلخيصا

دا.الشيجنسرطعلىبهلحكمتيحىأبولولا9

الجرح"فيابنهعنهنفلهفيماحاتمأبويهقالالتيمييحيىأبوقلت:
شير:ابنل@أخرى:!وفالاسديث!،ضعيف:(514)ما/2لأوالتعديل

فيئضعف":(529)عقبالكبير،الجامع"فيالترمذيوقالجدا"،ضعيف
لو@ضحيف@ه،:(30)والمتروكوناالصعفاءفيالنسائيوقالالحديط،

ضعيفإ.90(421)@التقريب9فيحجرابن

الأعمش.قائدمسلمأبوأيفأالحميدعبدبنجريروتابع

4/5الحاكم"الصشدركفيالحديتوجدت(1) 5 اشدركهوقدلاقص،سادب@جاءلكه9

شالاقصأ@أضماشدهالثادفقال.للدمي،المستلوداالتلحيصمنا@تابساتمر

النلحيص!من
مىالمطوعفييرد@الصعكولتي@لنما(2)

ابنطريقمنوأننناهال@هرقه،إتحاف"

5"الصتدركمعإال@طبوعللنمبي"الحاعسدركشلخيصوصخزيمف 5 9 / كسا4

7/3اللصيااسندراكلمخصركتد.محققأن 4 7 من@سادال!أثت(1541)2

جعفليرالمحطوط.ا



-

@د@@للف@@لعللفيالجامع

3/3بغداد"تاريخفيإالخطيبأخرجه:إذ الغربط.وفي63
5 7 6 قاتدمسلمابيعنالجعفي،عثمانبنعمرطريقمن4-577/

به.الأعمث@،صالأعمئى،

قالبذالأعمش،قائدمسلمأبيلضعفةأيصاضعيفةالمتابعةوهذه

37الكمالأتهذيب9فيالمزيعنهنقلهفيماالبخاريعه / الفي:(4227)5
عنده":(125)الآجري!لاتسؤا@فيكماداودأبووقالنظز!،حديثه

فيالعقيليوقالعه،ليلي@9قال:(230)وفيموضوعقه،أحاديت
1الكببر@3/الضعفاء" ابنوقالكثيرأ،وهمالأعمئ@عنحديثهفي":21

2@االمجروحيندافيحبان 3 9 / بناللهعبيد"الحسين:بنالحسنترجمةفي1

وغيرهالأعمن@عنينفردالوهم،فاحث@الخطأ،كثيرلأعم@ش،اقاثدسعبد،
1الثقات!"فيذكرهإثهإلاعليملأيتابعلابما 4 7 وتاليخطئأ،9وقال:7/
لأضعيف:(4295)التقريبهدافيحجرابن

أعن.بنموسىوخالفه

الكبرى@9فيوالنسائي3(،5لهراهريهبنإسحاقأخرجه:إذ
1ويلاالعلميةط.(11082) 1 "العظمة1فيالئخوأبوالرسالة،ط.(01

الرشدط.(346)والحلميةط.(352)@الإيمانئعب"فيوالبيهقيل@93(،
هريرةابيعنصالح،أبيعنالأعمش،عنأعين،لنموسىطريقمن
هريرة.أبيمسدمن@جعلهبه،

طريقانمنهاأربعة:الأعم@شعنالطرقأنيتبينتقدمماخلالمن
الأعمش.قائدمسلمأبيوطريقإبراهيم،بنإسماعيلطريقوهحا:تالفان
فهماأعينبنموسىوطريقجرير،طريقوهما؟الاخرانالطريقانوأما

غال@الخ:فيالمحقق:قالسعيد"أبيصادشد.أ.@الإيمانا@سصفيجاء(1)
قليلاالحليعدالدكررتأنىولواتهى،سحي@ابيصدمنوالحديتهريرظأبي
بنفمىاليخأبوخرجهأعنبنموسىإشادبلالح،فيحاءماالصوابأدلعلم
الب@هفي.إماد



تابعيعنرجلعنمثث@-قوم-الحميثيرويأقللهضلت@رل@لل

رواهالأعمشلأنمرجوحان؟الطريقينولكنرجالهمالثقةقويان.طريقان

سعيد.آبيعنعطية،عن

73أحمدطريقهومن)2462(،تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه: /3.

7/1@الحلية"فينحيمأبووأخرجه: 4لاوالبغوي3،0 طريقمن(29

أبي
عنلأعمش،اعنالثوري،عنحذيفة(وأبوالرزاق،)عبد

به.ز@به،الخدريسعبدأبيعنالعوفي،عطية

أليغبررواهأعلمهلاالثوريحديامنغريب9نعبم.أبوقال

الرري.عنالرزاق،عبدعنروايتهتقدمتقدةقلت

وساطة.عطيةوبينبينهفيماوفيه:الأعمث@،عنوروي

3لهوأبو@اود3/1،0أحمدأخرجه:إذ فيداودأبيوابن9(،9
معاوية.آبيطريقمن2لمحلأ/2والحاكم(2يثهداالمصاحف1

(28يهالمصاح@ه"فيثاودأبيوابن9(،3الماثاودأبووأخرجه:

أبيه.عنالمسعو@ي،محنبنعبيدةأبيبنمحمدطريقمن

2/2الحاكموأخرجه: 6 المورع.بنمحاضرطريقمن4
سحدعنالأعمئى،عنومحاضر(عبيدة،وأبرمعاوية،)أبوثلاثتهم:

@تاللهرسوذذكرقال:ز@نه،الخدريسعيدأ@عنالعوفي،عطيةعنالطائي،

"مبكائبليسارهوعنجبرائبل،يمبةالمنفقال:الصور،صاحب

هذاروايةفيالأعمئ@اضطرابتبينمدارهاعلىالطرقهذهواختلات

الئسائيقسموقدعليه،اختلفواقدعهالمكرينأصحابهوأنسيماالحديث،
طبقات:سغإلىالأعمثىأصحاب

ثاود.أليلاب@الالمصاح@هكتابفيالإمنادجاء(1)

الطائيسحدليهبىالعوفي...،
داود.أبيروايةلفظ(2)

عطةعنلالأعمش،



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

وشعبة.لثوري،وان@لقطاايحيىالأولى:

غياث.بنوحفصزائدة،أبيوابنزاندف@لثانيه:

عوانة.وأبوالحميد،عبدبنوجريرمعاويق@أبو@لثافة:

الطائي،و@اودمهلهل،بنومفضلالعزيز،عبدبنقطبة@لرابعه:
المبارك.وابنعياض،بنوفضيل

الرؤاسي،وحميدووكيع،يون@،بنوعيسىإدرش@،ابن@لخامسة:
معاوية.بنصزهيرموسى،بنوالفضل@او@بناللهوعد

زياد.بنالواحدوعبدلمير،وابنأسا@ة،أبو@لاثسة:

سليمانبنوعبدةحميد،بنعببدة@لسابعه:

أبانجدالثالثةالطبقةففيوالثالثة،الأولىالطبقاتهذهمنيهمناوالذي
جريرروايةفيلأنمعاوية،ابيقولالقولكاناختلفافإذاوجريرأ،معاوية

الأعمثى،حديثحفظمعاويةأبو9جرير:قالالكلام،بعضالأعمشعن
"ةأحمدالإماموقال@،رقاعمنأخذناهاونحن

عنبالضابطيكنلموجرير

الثالثةالطبقةأصحاببينالاختلافمنالحديثخلصفإنا"،الأعمش...

أحديخالفمعاويةأبافلكبعدوجدنامعاوية،أبويقولهماإلىالأمروصار

اشتراكفيالعلمأهلأقوالفيوالناظرالثوري،وهوالأولىالطبقةرؤوس
ريببلاالثوري،روايةترجيحفيبرهةيتوانىلاالمدارعنالراوين

أسانيدفيالأعمئ@اختلافليانهيإتماتقدمتاليالمنالةوهذه
يميتهعنعطية:إروايةجعلأتهتقدمفكماالمتنفياختلافهأماالحديت.

جهةومنجهفمنهذاعطيفعنالرواةعامةخالفبهذاوهوطجبريل
"انعم-كيف"رواية:جعلفإتهأخرى

كلاوفيصالح،أبيروايةمن

منهيس@جبريليميةدمنرواية:أنلييتبينوالذييتابع،لمالروايتين

4الرمد@هعللشرح@انظر.(1) 0 4 /1-4 0 2/6وعترط.5 26 2 ممام.ط.1
5الترمذي!عللشرح@تقدم.ماعم@مليانظر(2) 2 9 / 2/7وعترط53@2 17 2 ط.0



تالعهعنرجل!عنمئدذ-كيم-الحميتيرويآنرلهضقىةرلعللى

المتنينوأنعطيفروايةلاصأنعم-@اكيفرواية:وأنصالح،أبيرواية
منالركموعلىعطية.عنالرواةتتابعفلثعلىيدلالأعمش،علىانقلبا

هنا-عنه-روايتهأنإلاصالحأبيفيحفظهشدةسيماولاالأعمش،حفظ

قبولوالأصلبتفرثه،معلولةفهيفيهامتابعالهنجدلمإئاإذةالبتةتصحلا
قرينةوجودبسببتختلفهناالمسألةلكنصالح،أبيعنالأعمشرواية
متنأالحديثهذافيالأعمث@اضطرابوهيالحديط،صحةعدمعلىتدل

طريقغيرمنصالحأبيروايةعلىالوقوفلناتهيألوإناثمو)سادا،

حديثفيحديثودخولالأعمشخطأفيجدأظاهرافلثلكانالأعمش

عدمقرائ@قياممعخطئهفييقينازا@ناصالحابيعن@تفر@لكنروايته،في
أعلم.واللهفيه،ووهمهالحديثلهذاحفظه

لأنوذلثسعيد،أبيعنعطيةطريقمنأثهالحديثفيالصوابإذن

روايةعلىأحديتابعهلمحينفيعطيةعنالحديثروايةعلىتوبعالأعمش

صالح.أبيعنالحديث
7الحميديأخرجه:إذ )التفسير(،(544)منصوربنوسعيد3(،0

مثأ،6)حميدبنوعبد7،/3وأحمد)045(،مسندهفيراهويهبنوإسحاق

7/3"الحلية1فينعيموأبو)3423(،والترمذي 1 عييفبنسفيانطريقم@2

مطرف.عن

5يلالاثار"امشكلشرح"فيالطحاويوأخرجه: داتحفةوفي(34

6لاالأخيار" معجمفيوالإسماعيلي)993(،العظمقالا"فيالثيخوآبو7(،7

4شيوخه 2 7 / عبادة.بنروحطريقمن1

عباد.بنزهيرطريقمن(45)الصغير!"فيالطبرانيوأخرجه:

الدهني.عمارعنعيينفبنسفيانعنصزهير()روح،كلاهما:
رواهولاعيينق@بنسفيانإلاالدهنيعمارعنيروهلم"الطبراني:قال

عبادقه.بنزهير@روحإلاسفيانعن

)7951(،لهالزهد@ا،"وفيل@9(،مسندهفيالمباركابنواخرجه:



=
يللف@ائد@لعللفي@لجامع

)1342(،والترمذي)2631(،عقبالفننا"فيحمادبننعيمطريقهومن

طهمان.بنخالدطريقمن(42الماوالبغوي

يثاورهذاوجيماغيرمنرويوقدحن،حديثهذاالترمذي:إقال

نحوول.لجفهالبيعنالخدري،سعيدأبيعنعطية،عن

."حسنحديط@ذا@الغوي:وقال

الإيماناشعب"فيوالبيهقي3(،لعاالعظمقه9فيالثبئأبووأخرجه:
عمرانعنأعير،بنموسىطربقمنالرشدط.(34وللاالعلمبةط.(352)

لباا

1"الحلية"فينعيمأبو 0 5 / يوصفبنمحمدطريقمن5

قي@.بنعمروعنالئوري،سفيانحدثناقال:الفريابي،
منإلانكتبهلمعمروعنالثوري،حديطمنغريب"نعيم:أبوقال

الفريابي!.حديث
عنوعمرو(ان،وعمرلد،وخالدهني،اروعما)مطرت،خمستهم:

به.الخدري،سعبدأبيعنالعودي،عطبة

عنهقالفقدالعوفي،عطيةلضعفضعيفأ؟الإسناديكونوبهذاتلت:

1/2العلل!فيالجامعفيإاحمدالإمام 0 الحديث،ضعيفل@و:(1224)1

بأبييكنيهوكانالتفسير،عهفيأخذالكبييأتيكانعطيةأنبلغنيقال:ثم
ابنونقلعطيته،حديثيضغفهئيموكانسعيدأبوقالفيقول:سحيد،
5والتعديع!الجرح"فيحاتمأبي 0 3 / 2للأ6 فيه:قالأتهأبيهعن(12

وقاللينإ،كوفي"قال:اثهفرعةأبيوعنحديثمه،يكتبالحديث،ضعيف9
ضعيف@ا،)5454(:إالههه/الكما@هلقهذيبفيالمزينقلهفيماالنسائي

11/2@العلل"فيالدارقطنيوقال 9 2لا1 وقالالحديثا،طربال@ة(28
جهةعلىإلاحديثهكتبةيحلفلا":166/2@المجروحين"فيحباناس

نهوسحيد،أبيباسمعرحلأئهمنا.أمنقدعطيةتديى@نالصربمدانإلا((1)

رواية.عرفي



تابمهعنرجل!عنمنهد-قوم-الح@يتيروىأنةللخشرل@لالعلل

كثيرا،يخطئصدوق9:(46اللألأالتقريب@هفيحجرالنرقالالتعجبه،

مدلأا.شبجأوكان

3/4لأشرافطاتحفة"وانظر: 0 3/4و(4195)0 0 3/4و(4205)3 1 3

5/2المهرة!إتحاتو")4424(، 1 3وه/(5240)3 4 3وه/(5522)0 4 1

6/2المشد"أطراتو")3255(، 8 9(03 ه@.5

سعيدأبيعنرواهفقدعليمعاخلففقدعطبةضعفعلىزيادةقلت:

عباس.وابنأرقمبنزيدعن@رواهتقدم،كماالخدري

3/3بغداد،تاريخ9فيلخ@افأخرجه: 4/5لغرباط.وفي63 77

بنعطيةعنالأوثيإلوي@عنالأعمئس،قاندمسلمأبيطريقمن

به.سحيد،وأبيعباسابنعنسعد،

1/3وأحمد0(،0813)شيبةأبيابنوأخرجه: فيوالطبري2،6
02لاتفسيره 1والفكرط.(74 8 / 2 34-1 أبيوابنالكتب،عالمط.94
1كثير":ابنتفسير"فيكماحاتم من(26711)الكبير!"فيوالطبراني93،6

فضيل.بنمحمدأسباط،معالطبرفيوقرنمحمد،بنأسباططريق

عوانة.أبيطريقمن(12670)الكبير"فيإالطبرانيوأخرجه:

5الحاكموأخرجه: 5 9 / محمد.بنعليطريقمن4

عنمحمد(بنوعليعوانة،وأبوفضيل،بنومحمد)أسباط،أربعتهم:

062)عقبتفسيرهفيالطبري 1والفكرط.(74 9 / 2 ط.34

عطبة.بنالحسنطريقمنالكتبعالم

عيليلإسماوالطبعتين،اكلتا(3663)لأوسطاا"فيالطبرانيوأخرجه:
6معجمهفي 1 9 / حدثنيقال:زالدةأبيبنزكريابريحيىطريقمن2

@لأوساإثوص

الطقىكتابغدادادتارلحمىالمطبوعمي(1)
1الكسالالتهديبانظر:أناه ، 9 / هأ(.7)1

مالصوا@وايالأو@ابثري@أبي"



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

عطيةعنالأودلمجأو)ثوي@عطية،بنوالحسن)مطرت،نلاثتهم:

به.وحده،ر@عباسابنعنالعوفي،

7/4المهرظإتحاف@ةوانظر 63-4 6 المسند"أطراتو")2328(،4

1 78 /3-1 7 9(3599).

عديوابن5(،072)الكبير"فيإوالطبراني4/37،4أحمدخرجه:وا

4@االكامل"في 38 عنطهمان،بنخالدعنربيعة،بنمحمدطريقمن3/

به.@أرلملندزعنالعوفي،عطية

ويرويهأرتم،بنزيدعنطهمان،بنخالديرويهوهذا9عدي:ابنقال

عنكئيرة،جماعهورواهعباس،ابنعنعطية،عنتابعه،ومنمطرف

أصحهاإ.وهذاسعيدأبيعنعطيقي

"فيالهيثميوقال
أحمدورواه133:9-01/033الزوالددامجمع

فيهمضعفعلىؤثقواورجالهوالطبراني،
2/37المسند!أطراف"وانظر: 1(1324).

@الما.اللهعبدبنجابرحديثسوروي
1"لأالحليةفينعيمأبوأخرجه: 8 9 العزيزعبدبنمحمدطريقمن3/

عنمحمد،بنجعفرعنسفيان،حدثناقال:الفريابي،حدثن@قالالرملي،

أنعمكيف":@شاللهرسولقالقال:رفالأ،اللهعبدبنجابرعنأبيه،
فينفنىيؤمرمتىينتظربسمعهولمغىجبهته،وحنىقد@لتفمه،القرنوصاحب

لأ.@لوكيلويعمحسبنا@لكالئولرا:ةقالنا؟تأصفماالله،رسولياقالوا:

بهتفزدجعفرعنالثورفي،حديثمنعريبحديطهذاعقبهإوقال

عنالثوري،عنوغيرهنعيمابورواهماومشهورهالفريابي،عنالرملي،

يهمصدوقوالرمليلماالخدرفيسحيدابيعنعطية،عنالأعمش،
أوهامه.منالإشادهذافلعلسفيانأصحابوخالف

.(6093)"لتقربا"(1)



تالعيعنرجل!عنمث@د-قوم-الحميثيرويأنلهضقىةلعللإ@

ز@به.مالكبنأن@حديثمنوروي
1بغداد@5/تاريخ"فيالخطيبأخرجه: 5 6/3الغرب.@وفي3 6 5-

3 1المختارمه9فيوالضياء6،6 33 /7-1 3 بنأحمدطريقمن(5672)4

عنهمام،حدنناقال:عقال@عنالمروزيبكرأبيحبيب،بنمنصور

وصاحبأنعمكيف"ئي:اللهرسولقالقال:مالك،بنأصعنقتاثة،

كوكبانعينيهكان@لعرشنجاهينظرظهر@وحنى@لقرتقد@لتقم@لصهر

ذل@.قبلمنيزمر@نمخانةقطيطرفلملويان،

ماسوىترجمةعلىلهاق@لممنصوربنأحمدضعيفإسنادوهذا

إذانغاليلاإنابلتعديلأ،ولاجرحافيهيذكرولمتاريخهفيالخطبدكره

لمالحطبولأنترجمته.منالتراجمكتبلخلوثالعينمجهولإثهفلنا:
أعلم.واللهالحديط،هذاغيرلهيذكر

أباسمعتقال:كليب،بنعاصمعنشعبة،روى@خر:مثال@

قل:"الله-لجت:رسولقالقال:طالب،ابيبنعليئسمعتقال:برثة،

و@نكر@لطريق،هد@بنكبالهدىويلىكر@و@لشد@@لهدىأسألكإئي@لنهم

والميثرة،ادقسيئعنأو@الاني-و@الى-قال:@ل@همتسديدكبالمتد@د

الوسطىأوالسبابةفيالخاتموعن
.(161)لسىلطيااخرجه:أ

1أحمدوأخرجه: 0 9 / هاشم.عن1
1/1أحمدوأخرجه: 6/5ومسلم3،8 لنسائيوا)46(،(0782)31

1 9 4 جعفر.بنمحمدطريقمن(5502)و(9لعاحبانوابن8،/

الإسناد.بهذاشعبق@عنجعفر(لنومحمدوهاشم،)الطيالسي،ئلاثتهم:

بالإسنادعنهفرويفيم@اختلفسعبةأنإلاالإسنادصحيححديثهذا

آخر.وجهمنورويالمتقدم،

1أحمدررايةلفظ(1) 38 /1.



-

ثللف@ائد@لجامعفى@لعلل

1/1أحمدأخرحه. 5 حدثناقال:جعفر،بنمحمدحدئناقال:0

فذكرهعلي...عنيحدثبرثةأباسمعتةقالالجعفيجابرعنشعبة،
الوسطى.فيالخاتملب@عنالنهيذكرعلىمقتصرأ

حدئاقال:لأحمر،اخالدأبيطريقمن(562)البزاروأخرجه:

به.طالب،أبيبنعليعنحبث@،بنزرعنعاصم،عنشحة،

إسناثه.فياخطاخالدأباانأحسبالحديثوهذا"ةعقبهالبزاروقال
يثاد@صذايروىلائماأحد،د@ال!بهذاالحديثهداعلىيتابحهلملأئه

ل@هعليئعنبرثق،أبيعنكليب،بنعاصمعن
أحد"الإسنادبهذاالحديثهذاعلىيتابعهلملألأتهالبزار:قولقلت:

4/1العلل،9فيالدارقطنيقالإذنظر،يخه 7 2
بنجعفروتابعه"ة(492)س

عنعاصم،عنشعبة،عنثاود،بنموسىعنفرواهالزشحنيمحمد

كليب،بنعاصمعنشعبقيعنوالصوابوهم،وكلاهماعلي،عنزر،
."عليعنبرثة،أبيعن

لأنالصواب-وهوشحبة-عنالأولىالروايةالدارقطنيرجحقلت:
سيأتيكماالأولىالروايةعلىنوبعشعبة

مأ.ي@7التفريبهصعي@هإ"ومو

هنهالون،وكسرالمهملةالحيىوتحالشوصكرنالمهملةالراءصمتحالزسمني

الأسبه"يخرج.منهادجلةوماءير،رأسلهاةيقاللكر@يرمنإلى@للةان@بة

هنا-ولكن-الروايات،ترجيحاصولديرنشةقريةفهنهالمتا@عتس@الرحغما(
أخرىقراننالحديطلأهلبرثفأبيعنعاصم،عنشعبفروايةترج@حمس@

الروابفيغيراخرتصدميهالهحبرعنروايتهإنمها.الطرق،بقةعلىرححتها
بمخالفتهمعلولخالدأليطريقأنومهاضعفميشةعلىمطلعضحةوأنسيما
تقدمالذيالكح@ومنأحاثيت@لحصيخيخطامنعهعرفماحشبفعىالرواة

بهيقصدولاتحعنيرويقدالراوي@بنومي:مهصةقاعد@نتحلصأنسظيع
الطريقهدايينأنأرادئهف@جالرعنررىماح@شلا-شصة-إنللالروايقهلحوى
مدل@ءراوياتيفقداشلجى،عىالضميفعردفاندةفيهوهداللاس،
عصسرويلأمرهتحميةاشتهرمابعيرفين@هضيحه

ص=الناسيروي3



تابعيعنرجل!عنمتلد-قوم-الححيتيرويأنةلثترث@"رلعلل

شدة.إينادبمثلع@نةبنسفيانالحديطوروى

1النسائيئأخرجه: 77 منصور.بنمحمدطريقمن8/

القواريري.عمربناللهعدطريقمن(419)يعلىأبووأخرجه:

بنعاصمعنعيينفسسفيانعناش@وعبيد)محمد،كلاهما.

به.ز@طالبأبيبنعليعنبردة،أبيعنكليب،

أيضا.عيةبنسفيانعلىاختلفوقد

.(52)الحميدئأخرجه:إذ

6/5مسلموأخرجه: طريقص(1786)لترمذئوا)46(،(0782)31

عمر.أبيابن

عاصم،عنعينة،بنسفيادعنعمر(أبيوابن)الحميدفي؟كلاهما:
به.عليأ،سمعتقال:موسىأبيابنعن

هو:موسأبيوابنحجح.حسنحديثال@ذاعقبه:الترمذيقال

لأ.قي@بناللهعبدلنعامرواسمهموسى،أبيبنبرثةأبو

لعلميةاط.(9562)و(9536)لكبرى!ا"فيلنسائيئاوأخرجه:

9ولا(9465)و عيينفبنسفيانعنمنصور،بنمحمدعنالرسالةط.(48

به.ر@ث@عليعنموسى،أبيبنبكرابيعنعاصم،عن

قدالإسنادفيوالناظربردة.أبيبدلبكرأباإسناورفيذكرهكذا

الحميدينقلهماأنإلاوهلقمالأولمنصوربنمحمدإلىفيهالوهمبنسب

عنكليب،بنعاصمعنبهيحدثسفياندوكانقال:إذذلكغيرئئبت

فيقرل.المدل@يعمدقدبللدلسه،التمطندونالئمل@عنالمدل@،الراوي@لث=

لامنعهفيحملل@تجهإيهامليوقعتدليطولكىيحنعنلملهداومر@حدفني!

بالأمايدلهجرة
اثهفجزامم@نبيهمأحاثيثتنقيةفينبدل@الذيالحهدمدىتموبهدا

سالفرثكلنجتليوألحقا@م@الجز@خيرال@سلينعن

ساتي.ماوانظرالإلهامعلىحاءمكداموص!لأليابنعنمسلم.اروايةجاء@ي(1)



=
ئدوالف@ا@لعلل@لجامعدي

الذيامافقال:بردة؟أبيعنيحدثونهإنماله:فملموسى،أبيبنبكرأبي
فكانموسى،ابيابنعنفاجحلوهيخهخالفونينف@بكر،آبيفحنأناحفظت

ماعلىبهفحدثنسي@ربماموسى،أبيابنعنقال:ربمانلكبعدسفياد

بكرأبيعنسمع،
(1)

".

7/1الأئراسهنحفة"فيالمزيوفال 4 1ايه0 ابنحديثوفي9:(03
فيه:يقولعيينةابنلأنعنهكنىإتماةقلموسى،لألياب@عنعمر،أبي

7/1فيأيضأوقالممه،غلطوهوموسى،أبيبنبكرأبيعن 4 عقب1
1اله وهم،وهوعليئ،عنالأشعرئ،موسىأبيبنبكرأبو":(03

."بر@ةأبووالصواب:

عيينةابنسبسهعيينةابنروايةفيالحاصالاختلاتأني@بينبهدا
عنبردة،ابيعنعاصم،عنهو:الحديثهذاإسنادفيوالصوابنفسه.

الإسناد.بهذارووهالرواةمنجمعأأنفلكو@ليلد@ه.علي

1سسلمأخرجه:إذ 5 3 / وفيالمحا/8والثسائى)56(،ل@702(6
9ويلاالحلميةط.(9537)لهالكبرى!،" (431لاوالبغويالرسالة،ط.(46

الأحوص.أبيعنطرقمن
عنيحى،بنيحيىعنمسلمأخرجهصحيححدبدال@ذاالبغوئ:قال

.@لأحوصاأبي

1/1أحمدوأخرجه: 5 عوانة.أبوحدئناةقالعقان،عن4

8/1والنسائيئ)5224(،وداأبو@خرجه:وا 7 لهلكبرى"،ا@اوفي7

طريقمن(4ال@بعلىوأبوالرسالة،ط.(9469)والعلميةط.(9541)
المفضل.بنثر

الحمظفيهومنومورواه-ساعنالتراحعهذامنلن@عيقىساطهرحم(1)
سفيانبسنلاليومشبابناامتئلفلوخلقسوساحةديانتهعلوعلىيدطوالإتقاد-

يحظمون.لمنتعصواولاالأعمى،التمصمطبلحيوقحرالماوأناله



تالعىعنرجل!ع@منمذ-ثوم-الحميتيرويأنلالثترك@:الملل

1/1أحمدوأخرجه: 9ويا(9538)الكبرى"د@فيوالنسائي2،4 53)

سفيانطريقمن(281)يعلىووأدالرسالة،ط.لما(67)والعلميةط.
ري.لثوا

عمر.بنصالحطريقمن(607)وللأ.6(يعلىأبووأخرجه:

6/5مسلموأخرجه. 2ه@8/83و@64@@0782@21 7 ماجهوابن@،2

إثوي@بناللهعبدطريقمن(3لمكلأ

1/1أحمدوأخرجه: 3 مطولةبروايةعاصم،سعليطريقمن4

لح،وصالثوري،اوسفيانولثر،نة،عواوأبولأحوص،ا)أبوسبعتهم:
عنموسى،أبيبنبردةأبيعنكليب،بنعاصمعنوعلي(التصوعبد

به.ز@ه،طالبأبيلنعلي

اخر.وجهمنعاصمعنالحديطرويوقد

خالد.حد@ناقال:خلف،حدثنافال:لم@ا/أحمدفأخرجه:

78أحمدوأخرحه / علىمقتصرأةالفضيلبنمحمدحدثناقال:1

ذكر

التيمي.يحىأبيطريقمن(475)البزار

عنالتيمي(يحيىوابوفضيل،بنومحمدالله،عيدبن)خالدثلاثتهم:

سعليعنموسى،أبيعنموسى،أليبربردةأليصكليب،بنعاصم

به.@طالبابي

4/1العللا"فيالدارقطنيقال 7 0

الواسطيئخالدلوقال:(492)س
عنموسى،أبيعنبردفآبيعنكليب،بنعاصمعنفضيل:بنومحمد

سمعبردةأبالأنموسى،أبيقولهما:فيووهماعلي،
منالحديثهذا

روايتهفيذلكعوانةأبوبينذلث،حاضرموسىوأبرعليئ،
(1)

بنعاصمعن

1علي.ثأتاناموسىأليمعحالساكنتةالرثةابرقالع@انفأليروايةفي(1) 00.



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

بردة،أبيعنكب،بنعاصمعن:(1)محمدأبيبنالولبدوقالكليب.

."عليعنبرثفأبيصوالصواب:ووهم،علي.عنأيه،عن

1الأصرا@هتحفة9وانظر: 3 9 0الط7-141/ المهرظ@و)تحات1(،3
11/6 6 9(04 8 4المسند@4/واطرات@1(،4 93(6443@.

@@هع@

محمد.أليبنالويدروايةعلىأتفلم(1)



الأسانيدأحدفهرجل!زيادةللخترك@:لالعلل
-

ل@ا@-!@

رلىلنوعإنمزيادة+6
مس

الأسانيد+-لأ
والنقصانوالزياثةالضبط،الحديث:لصحةالأساسيةالروطمنإن

وعدمالضبط،عدماماراتمنامارةالمدار:اتحادمعالأسانيدمنسندفي
الضعف.حالإلىالصحةحالمنللحديثمخرجالضبط

رجلعلىالحديثمداروكانمتعدن،بأسانيدحديثرويفإذاوعليه

مماةالرواياتبي@الترجيحنستطعولمرجل،الأسانيدأحدفيوزيدواحد،

هكذا،ومرةهكدامرةفرواهالإسناد،عليهدارالذيمنالخطأأنعلىيدل

الحديثعلىفيحكمالحديا،هذايضبطلمالراويهذاأنلناوتبين

أرتابعاتمنيحضدهمالهنجدحتىبهالاحتجبعويتوقفبالاضطراب،

القبول.حالإلىالردحالمنتنقلهشراهد،

عندتقدحلاالزياثةأنإلاالأسانيد،أحدفيرجلزيادةتوجدواحيانأ

أنظارتختلفوقدئقة.علىثارداركيمماالإسنادلأنثثقةالمزيدكانبناالأئمة

قادحة.يعدهالاوبعضهمقادحةالزيادةيعدفبعضهمهذامئلفيالمحدثي@

كانإنالزاتد،الراويعنالخاليالإسنادإن"العراقي:الحافظقال

ونحوها-قالكأالاتصال،يقتضيلاماوكذلكفلث-في)عهبلفظة:

الزائد.الراويفيهذكرالذيبالإسنادمعللأويجعلبإرساله،يحكمأنفينبغي

)حدثنا،تالاتصال،يقتضيبلفظكانلانمقبولة.الئقةمنالزياثةلأن

معهلأنالزالدةالراويعنالخاليللإسنادفالحكموسمعت(،وأخبرنا،

سهسماعهإثباتويرالزيادف

2/1واتذكرماالتبصرةلصرح(1) لتحميي.ا6



-

@للفالد@لعلل@لجامعفي

فجاتزبالإخبار..أوبالسماعتصريحليهكانو)قد@الصلاح:ابنوقال

قديكودأن
نفس@اانهسمحهثمعنه،رجلمنذلكسمع

الناقصالسندفيالراويينلينالزائدحذفكاناند"السحاوي:قال

يراويأتى،الاتصاليقتضيمماغيرهاأوسماع،أوإخار،اوبتحديث
للإسنادأي:له،فالحكمزادممنأتقنشيخالهقيدكماالناقص-السند

إثباتوهيزيا@ة،كذلث-راويه-معلأنالزائدةالاسمصالخالي

سماعه

أقسام:علىفلكأدالأمروحاصل
بدونمتصلوالحديثفيه،مزيدابكولهالحكمفيهيترجحمالولها:

الزياثة.بدونللحديتوالحكموهما،الزبادة@تكونةالزبا@ةنلك

الراويغيرمنرويإنابالانقطععليهالحكمفيهترتجحماولانيها:
الصواب.هوالمزيدعدموكانالمزيد،

شيخهمنسمعهقدأتهأي.لالوجهين،كونهفيهيظهرماوثالثهاة

يرويقدالراويإنإذةكثيرةهذاوأمثلةشيخصشيحعنىوأضالأ@لى،
الروايتانفتكونشيخه،شيخعنفيرويهفيه،بعلوثمبزول،شيخهعنالسند

إحدىترجيحيمكنلالأثهةعليهالحكمفييتوقفما

الأخرى.علىالروالينإحدىترجحقرائنالاقدلدىيكنلمإداالروايتين،
للاختلات.أحيانا@عضهمفيتوقف

خطأالناقدلدىفيهيترححماوهوالأول،النوعفيهنذكرهناونحن

فيه.النقاداختلفلماأمثلةذكرمعالأنلاوبقيةالإسنا@نلثفيالزيادة

3الحديثا:علمألواعمعرلة@(1) 7ولالمجش@فتح"وانطر:بتحممي.93 ط5

3/4والعلية 8 الحمير@1

7المغيشا@قحليالسخاويتلسيدهلهوعزاهحجراسيدي.(2) 5 الملميةط3/
كه.صمظانهفيعليه@ق@ولمالخضير،طاسوك@



الأسانيدأحدفيرجلةزيهةلالاثترك@رلعلل
=

و@لر@جحفيها،أنظار@لمحدغينو@ختلفتزيادةفيهفمما@ردت@
عنيساربنسليمانعناللهعبدبنبكيررواهما@لقدح:عدم

بردةأبيعناللهعبدبنجابربنالرحمنعبد
(4)

كانقال:ذ@ه،

دئطا.حمود@منحدفيإلاجلد@تعثرفوقيجلدلا"يقول:يكسدالنبيئ

زيادةغيرمنوهو@كذاا@تهعبدبنبكيرعلىمدارهالحديثفهذا

والترمذي.البحاري،الإمامالوجههذامنصححهوقدإسناثه،في

حبيب،أبيبنيزيدعنثبتثقةوهوسعدبنالليثرواهإذ

يوسصآبوأوالتصعبدألومخروم،بيمرلىالأئج،ساللهعدبنسيهرمو

.(760)اقفريمهه@مأ.120)سنةمات)ثققأ،مصر،لريلالمدحي،

لنقفسلمفأمرقيل.ميمونفمولىالمدلي،الهلالي،يربنسليمانهو

2ا@@@اتتر@@ا.ونجلال@ائة،بحدماتالسجة،الفقهاهأحدلاضل(، 6@

الالتقرس@ثقة.ةالمدنيعيئأبرالأنصاري،اللهجدبنحالرلنالرحمىعدهو

دلكعرويلالأوسي،عمروعيدسبنعمرولننيلىلنهانئالراجح.على

ب.لي

8/3الأسرا@ادتحمةانظر 8/2الكمالاوالتليب0،4 4 إتحا@و"8(،7للاا2

3الجد:@قيقلاسلاحكام!او@14/2،3ال@هرما 48.

8/3الأشراسادتحعةةانظر 04-3 0 14/2المهرقهإتحا@و@)02711(،6 4

3/4رأحمد)65392(،صيةأبيبن 6 8/2يوالحكل4/4،5و6 1 5

لنساتيرا)3641(،لترمنيوا6(،2"1)حهسالنوالأ،491)ودثارأليثاللأ(،8)
7و@،العلمة.@ا@هلا@@الكبر@في 2 )058(،الجارودواسادسالة،.@@9

رمي(2443)المنمكلنرحفيوالطحاوي
ديوالطرالي)1023(،الأخبارأنحمة"

8/3وابيهقي@@15ه@/22الكير 27-3 2 92@وابحري@8 6 0@.

أخرجه.باشرةلكيرصرواهفقدالحديثمنافيأخرىروايةسعدب@ليثتن@ه:
@كيرسعنليت،حدتاقال:الخزاعي،سلمةابرحدثناقال:ك@664أحمد@امال!
عنببعلادحلذاهليثلوكانالخزاعيسلمةبرتال(ثمالحدلطالله...بمد

بكيرسانجرناهقالبصصر،كافلساصليسان،عنبكير،عرجص،أبيبنيزيد
."الأثجبناللهعد

ه(.لا*الاتقريبهانظر:



-

ث@لفال@ئد@لعلل@لجامعفي

ئبتثقةوهوأيوبأبيبنسعيدوتابعهبه.ا@ععبدبنبكيرع@

سعد.بنللبثتامةمتابعةفهده

لهيعةبناللهعبدوتابعه
(3)

بمماالله،عدبنبكيرع@فرواهنازلةمتابعة

سعد.بنالليثخولفقذلكن

(4)أنيسةابيبنريدخالفه
ثقةوهو

()
عنحبيب،ابيبنيزيدعن

عنجابر،بنالرحمنعبدعنيسار،بنسليمانعنالتصعبدبنبكير

زيادفأيخسةابيبنزيدزادفقدالحديث،نيار...بنبردةأليعنآبيه

برثة.وأبيالرحالىعبدبيناللهعبدبنجابرفأدخل

النان:تابعهنازلة،مابعةهذاعلىألشةأبيلنزيدتوحوقد

حافظفقيهثقةوهوالحارثبنعمروالأول:

(2)

3)

(7)

42)رالحارمي)663(،حمبدلنرعد4/4،5أحمدعد يررالاني1(،3
7ولهالحلحية.@@س(.)لالكرى، لا(،52)جادوابرالرسالة،5(28

4/3لحاكموا5(،41)/22الكير"@ليوالطرالي 8 1-3 8/3والهقي8،2 2،8

ليالرعدوابن
الرمالة@صوالصويبسجدبدل:تمصتهالحلبة..@الشانيعدوقعةتبه
واتصوبتحريصوهرأيولاأبيبنإسماعيل@الحاكم.عدووقعالتح@يج.وبقية
س

14/2ةالمهراإقحا@@ا ك@1(.92)5

.(2274)لتقربا@نطر:ا
3/4أحمدعد .(517)/22الكبير!ديإوالطبرالي6،6
والطحاويالرسالة،ط.(1972)والحلميةط.(7332)دالكبرى!ديالسانيعند
دىوالطرالى)2023(،الأخبر"تحمة"وفي(2444)الآثر"شكلفرحص

--.(516)/22@الكمير،

.(21اله@التؤيباا@طر.

الكمالهد@هنيصاصظر:الحليلالصحلينصال@ا،عمروسا@هعدبرحابرمو

8/1والبخاري4/4،5أحمدعند 5/1وملم)0586(،62 2 ى،.)له.71(6

2للالاثار"امكلثرحير@والطحاويلأ،492)اود@رابي دتحفةولحي(44
0-2"3/6والدأرقطنيى،453)حبانوابر2(،403)لأيخر،ا الحلميةط.72
33والحاالرسالة،ط(3474)و 6 9 والبيه@4-37،0.8/723/

5لاالتقريسه@ا@طر. 0



اكسفيدأحدفهرجل!ةزي@لالثمتصك@.للعلل
-

يهمصدوقوهوزيدبنمةأطالئاني:

بنالرحمنعبدعنيسار،بنسليمانعنالله،عبدبنبكيرعنفروياه

الرحمنعبدبين)أبي@بزياثة:روياههكذابردة.أبيعنأبيه،عنجابر،

ألشة.أبيبنزيدفتابعابردةوأبي

واحد.راوعلىومدارهالحديث،أسانيدأحدفيالزيادةحصلتهكذا

المحذئين:نظروجهاتاختلفتوقد
@سبقكماوالترمذي-البخاري،الزياثة:غيرمنالروايهصححفقد

رقطنيلداوا

حاتمبوواومسلم،أيضا@لبخاري-االزيا@ق:معالروايةوصحح
(6)لأصيلياالحديثباضطرابحكموقدوالدارقطني

ادعى"الحافظ:قال

لاضطرا@مابهيحتحفلامضطرب،الحديثأنالأصيلي

جهةمنوالأصيليالمندرابنإسنادهفيتكلمداقدالثوكاني:وقال

لأيخهالاختلاف

عددفيسجددالمقال:ألهإلاالمنذرابنصريحاصالنقلأجدولم

ثابنالمااللهرسولعنخبرأالتعزيرفيالضرب

إذصحيح؟غيرأمزهوبالاضطرابالحديثإعلالمنذكرمالقول.

@ناعأالحدبثهذاعنحجرابنالحافظثافعوقذقادح،غيراختلافإتة

ولي(2445)الآثار!ممنكلدشرحليالطحاويعد
)3023(،الأخيارأتحفة@

.(3796)رالررا

لي(3).(317)ققرسهلانظر.ا
6/2لعلل!ا" ما(2)س2

الغفي@ه@.@1356@لافيالعلل@في
02 2 6@92@.

الأصيليإلرايمب@اطهعدصمدألرله،الأطعا@المالكجة،شبئالإمم،هو
تا

النلاعهأعلاملمبرمنلها.أرولمالأصيلي،نحتدألرسفميالدارقطي:أ/

12/2الاري!@نتح 1 سلأ(.53)عقب9

3ولر!وطالأا .3/22@ا@لإسرا@@9@.29



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

ةالحديثصحةفيالمئميخينعنالاختلاتهذايفدحالاولنمفقال:مجيدأ،

مافيهلهوقعالرحمنعبديكونأنويحتملئفق@علىيد@ركيفما@ارئهف@

الأشجبنلبكيروقع
(1)

بحضرةلسليانجابربنالرحمنعبدتحديثفي

سمعالرحمنعبدأنأوالرحالن،عبدعنبهبكيرأسليمانتحديطئمبكير،

وتارةأبيهبواسطةتارةبهفحدثأبوه،فيهوثبتهأبا@بهحدثلمابرثةأبا

فيالعمدةوهماتصحيحه،علىالشيخاناتفقوقدواسطة...بغير
صححوقدالأسايخدمتصلفيللمزيدجيدمثالالطريقانفهذان"التصحيح

والدارقطني،والترمذيالبخاريصححهالعالي:فالطريقكلاهما،لإسنادانا
عبرةلالذلثوالدارقطني.حاتم،وابوومسلم،البخاري،صححهةوالازل

ثقات،عنلأنها@ارتفقطلي@صحيحةالطرقهذهوتكونخالفهم.بمن

الاثنين.منسمعالراويأنلظهور@)نما

والشائيوالبخاريالرزاقعبدأخرجهفقدشواهدوللحديث
()

سمععصنجابربنالرحمنعبدعنمريمأبيبنمسلمطريقص

الحديث.يحيهه...النبي

الحارثأخرجهوقد
(8)

أبيبن

(6)

(7)

8)

الأثجبنبيهرمالكفكرمايقرل:وم@ابنسمعتةالمصريعالححمدسقال(
37الكاله@ذيب@قال:إلا 9 / 1(752).

12/1الاريالنغ (6853)عقب92

ثي
ملا(.49)8/512صجحهفي(4).(13677)المص@ه"

7لأا@الكرى@ي التحفقه!.@من@رلحناهمحققها.وتالالرسالة@(29

نقة.الأنصار:مولىالمدحي،يسلى،:3صأبي3رايم،صأبيسئنم

1الكيراالارلخ"الطر. 4 9 7/1الكمالهو@هدب)5511(،7/ 0 6(،ه)ك@5
.(6للأ7)"لتفرباو"

نقفالسلمي:الأنصرىاللهنجدجابرسبىالرحمنعدالملعي،عيقأبوفر

4/3الكمالاو@تههديبكلا،الثقاشاه/@انظر. 53)الكريجهوهك@(،ل@836 82).

=3لاصايميسيدامر،أسامة.أليواسماسامفأبيبنالحلىثشحندأبوفو



اكسفيدأحدفىرجل!ريالةةلالخترك@لالعلل
=

هامبنالحارثبنبكرأبيبناللهعبدروايةمنأسامة
(2)

وقؤىرفعه.

هريرةأبيحديثمنآخرشاهدولهمرسلاتهإلاسندهحجرابنالحافظ

وفوبه،الثففيكثيرلنعبادلتفردبه،ئفرخلاأئهإلاماجهابنعند
وكسنر

رجلجاءقال:الررقيرافعبنرفاعةحديتاخر:

عليه،فسغإليه،انصرفئممه،قريبافصلىالمسجد،فيجمرالله@رسول

فصلىفرجع،قال:لاتصللمنكف@صلاتك؟@مد"@لىاللهرسوللهفقال

جمت.اللهرسولفقالالله-في،رسولإلىانصرفثمصلى،ممانحوأ

أصنغ؟كيفالتصرسوليافقال:لا.تصللمثكف@صحتك.@حدل@
ف@ذاشئت،بما@قراثم@لقر@ن،بائم@ترأنمفكبر،@لقبلة،@ذا@سنقبلت@@فقال.

فأتمر@سك،رفعتف@ذاظهرك،و@مددركبتيك،علىر@حنبكفاجعلركعت،
فإذاسجوثكفمكنسجدت،ف@ذامفاصلها،إلى@لعظامترجعحتىصبك

ركعف@ا.كلفيفلك@صنعثنم@ليسرى،فخذكعلىناجلم@رأسك،رنعت

وأحمدالرزاقوعبدالثافعيأخرجهالحديثهذا

1للاسنةولدصدر@،الذارفظنيئ.تالالممنم@،@صاحبالغداثي وتوفيمما،8
مأ.282)لة

2ك@282-النظما1الطر: 3و3مه/13اللاعهأعلامولسير8،3 8 3،9و.9

.062-2/961الحماطهتنكرةو@

ا،(.لاالباحشهدبيةليكما

المدني.المحزومي،مئام،بنالحارثسالرحمنعدلكرسأليلناللهجدمو
(3237)لنرباا"صدوق.

12/2الاريا@تحالظر. 1 هلأ(.)3،عقب9

(3139)الالتقرلبهالطر.(5)2)سننهفي

والعقة.أبلصشهدالزرقي،الأنماريمالكلنرافعلنرلاعةالحليلالصحابي

7لاالاسيعابا@طر: 9ها@ممها/الضحالق@أسماءتجريدو@،4 والالتفري@اا@،0

الرفاء2/922-ط.وفيا"1/2الأم!@في

0ملىنن(9)(3739)مصنفهفي / 434.



ت
يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

بنوائيلنساواجهمابنواودثاوأبولبخاريوارميلداوا

رقطنيلداوانيلطبراواحبانبنواويلطحاوارودلجاا
حزموابنوالبيهقيوالحاكم

(13)
خلا@بنيحيىبنعليطريقمن

فذكره.رافع،بنرفاعةعمهعنأبي@عن

ئيلنساوامذيلترواوددابووألسيلطيااجه:خروأ
والطحاويخزيمةوابن

.(1329)شةفي(1)

(110)و(10ولاا("8)و(103)و(102)و(101)الامالأخلفقراعةا@لى@(2)

.(460)شهفي(4).(860)و(859)و(858)شه@ي(3)
1في(5) 93 / 2/2و2 22 2 5و6 9 /3-6 له@الالبهرى@رفيو.06

@.6 (1)كسو(726)و(464)والحلمية.@ر@7321(ر@6321(@و@227@4
لةلرسااط.(1238)ر

لحي(6)
.(194)الشفى"@

(672)الأحيار،@تحمةوفي(6075)و(2245)و(1594)المنكل،الترحفي(7)
.@6739)و(736)و

.(1787)صحبحهلي(8)

.(4528)و(4525)و(4524)و(4523)ر(4522)و(4521)و(4520)لالبهير"في(9)
9سه@ي(10) 5 / الرصالة.ط.(31ولاالعلميةط1
1/2الالمشدرك!في(11) 41-2 42.

2الكبرىالصهنن(12) / 1و201 33 /2-1 3 3وه4 كث@ك@2و4

2دالمحلىافي(13) 5 6 ا(*2)متلهفىا(لا.3/
.(861)سهثي(15)

ليا(يلأ
عنالندفأصغأبيمهعن"شهاسقطالرمذيروايةوير(3"2)الكبير،الجاح"
اللفظةمذهعلىلرالدكورتمليقانظر:به.رفاعضصجد@صعلي،بنبحى

33الكبيرالكتد@الجمعتحقيقهلي 2 /1.
ط.لهلاا(3)والحلسةط(1631)لهدالكبرى،وفي2/0،2دالمجتى"في(71)

لة.لرساا

شحقبفي.م@45)صحبحهديا(ل@
(67لاالأحبار"دقحفةوفي(706ولر(7306)و(9351)الفكلادانرحدي(91)



اكسفيدأحدفهرجل!زيادةللهضكلت@ولعلل
=

والبغريوالبيهقيوالطبراني
(3)

بنيحيىبنعليبنيحيىطريقمن

فذكره.رافع،بنرفاعةعنجدهعنأبيهعنخلآد

والطحاويالافحيوأخرجه:
(8)

يحيىطريقمن
(9)

بنعليبن

فذكره.رافع،بنرفاعةجدهعنأ@ه،عنخلاد،بنيحى

ودثاوأبرريلبخاواحمدوأفحيلئااخرجه:وأ

والطبرانيوالطحاوي
(1)

رافع،بنرفاعةعنيحيى،بنعليطريقمن
فذكره

(5)

(6)

.2/038الكبرىاالسنن"في(2)(5274)البهرا1في

.(553)السنت@الثرحفي

فيتو@ول،المدني:الزرقي،الألصار@طحلا@لنيخيىبنعليئبنيخيىفوة
.(5129)شة

6ول@الثفاش@الطر. ول(.11)انفريب@و@،ال@847*/8الكماولودتلب1،2

اط.29)@سةتر@يتقفالأنصاري.الزرقي،حلاد،بريخىبنغليئ

2ولالا@شقاشهاظص. 5/03الكمايهوالتهذي@0،5 يهوالالتر)0474(،1

ترير@سةرؤيفلةالمدلي،الزرقي،الألصار@-رالعبنححدبريخيى
هأ.129)ويخلهأ،ا28)

8/3الكالا@ني@و@7/16،0دانفات!ةانظر )04،7(.ودالت@ريعه)5147(،0

بتحققي.)،22(مشدهفي
له"،النكلفرحو@ي(13لاهالحلميةط.وميك@2ا/"المعاليلفرحفي

2لا ولي(24
.(735)الأخيراتحفة"

وهوالمخطوط،ميوكداخلا@هبنعليبنيح@ىبن:"الثافعيدمسندفي

علمواثه(الصواب،نهرالمنتأساترجمة،علىلهأتفلمبليهنالمرماتحىلف،
0الأ@ا"في( 2 / 1و11 2اك@الوماءط.وفي31 2و3 (221)له@المسد،،و@ي5،8

تجحقيفي.(222)و
1في( 4/3لد!1 لي(12)4

.(121)"الامامخلفالقرات@

.(857)@صتمافي(

1/2المحانيالفرحفي( 3 له"،المنكللضرحوفي(13هي@الحلمية.@ولي2

.(734)الأيخراتحفة"وفي(2243)

.(4530)و(4529)و(4526)الالكببر"@ي(

رفاعقه،=عنعلي،دثنلعضها:وفيعسمه،عنعلي،عن"الروايك:بحضفي(



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

بالاختلافنوهوددإسناده،فيوزيدالحديثهذافياضظربهكذا

الطحاوي
(1)

لصحتهآعلم-فيمااحد-بصحتهيقدحلمالحديثهذاأنإلا

فقال:رفاعةحديثصححالنوويالإمامأنعلىهريرةأبيحديثمن

الجمهور"وعندعندناالسجودفيواجبةوالطمانينةصحيح،رفاعةحديث"

خطأ،وبعضها@،بعضها@و@الأسانيدفيالرو@ةزياد@توذكر@

عنخالد،بنالمؤمنعبدعنتميلة،ابوروىماخطا:وهوزيدومما

إلىالثيابأ@كانقالت:سلمفأمعنأمه،عنبريدة،بناللهعبد

القمبص.يلبسهالله-@يمرسول

6/3أحمدأخرجه: البيهقيطريقهومن1،7
(4)

2/2 39.

داودأبووأخرجه.
()

4للأ @الادابا"فيالبيهقيطريقهومن2(،0

(3)

(5)

مطولةالحديتروابتأنعلىر@اعقه.عهعنعلي،لصبحصهاوفي
الألماظ.فييسبراختلا@سعصهاوفيومحتصرة،

تجلهاوما(6075)الآنر!م@نمكل@نرحأنطر.

4أحمدأحرحه 37 1/9والخلىي2،/ 6ر(793)002وأ/(757)21 8 /8
8/1و(6251) 6 ولي(6667)9

(411)و(131)لهالإماما،حلفالقراعم"

5(،8للاوأبو@اود)64(،(397)2/11و(54)(397)2/01ومسلم1(،51)و

2/1نيال@وا)303(،لرمذيوا)0601(،جهماواس وير2،4
لهلكبرعا،ا"

(454)خريمةوابن)7756(،يعلىوألرالرسالة،ط.(096)والعلميةط.(9هل@

ثيوالطحاويبنحقيقي،(095)ولما16)و
2"المعانيشرح@ 33 / العلميةط.وفي1

لأ@
3 6

"
88واليهقي@@حباد@.981واب@@، / 1و2 2و71 2و21 والمغوي6،1

3/4"المجموع@ 32.

صالمطوعفيأمطدصيردةلم
شك.بلاسقطرمولليهقي،الكبرى"السنن"

6ا@كبير!السنتهذب@كمابفيحما@تقدالحارةهف@لأد 78 / 2ا@2 9 2@.

أممأ)عنهوة@تماأبيمهعنلريدفب@اللهعد@@اوثا.أليالسنمنالمطوعفي
ميكما

1لهالأشراشهتحفة" 8 (605)لبيهقيلا@اسهيرطمووكدلك.(16
بنصالحلمبةطالإيمادا@نحبليووقعثاو@أليطريقالرشدس@والص
وير=(1763)الترمنيةاحرجهكماسقطوموأممأ)صذكر:@ودلكنالإسناد



اخسفيدأحدفىرجل!زيادةلال@ضك@:للعلل
-

16)لهلإبمان!،ا@ئعبوفي(605) 5وللأالعلمبةط.(24 الرشد،ط.(82

لبوياطريقهومنبتحقيقي،(56)لهلأ،الشمائل"وفي(1763)والترمذي
3لا البغدادي.أيوبب@زيادطريقمن(06

الد@رفي.إبراهيمبنيعفوبطريقمن(3575)ماجهابنوأخرجه:
شيبهأبيوابنحمادبننعيمطريقمن(10اي@/23الطبرانيةواخرجه

)فزفههأ.سحربنوعليالواسطيوعمرو

ط.ويع@01(الحديثط.(1092)"لأوسطا9فينيلطبرااوأخرحه:

النفيلي.جعفرأبيطريقمنالعلمية
4/1الحاكموأخرجه: 9 عبدانطريقمن2

إبراهيم،بنويعقوبأيوب،بنوزيادحنبل،بن)أحمدتسحتهم:
وأبوبحر،بنوعليالواسطي،وعمروشيبة،أبيوابنحماد،بنونحيم
الإسناد.بهذاتميلفأبيعنوعبدان(النفيلي،جعفر

بنالمؤمنعبدعنتميلقعأبيعنفرواهالرازي،حميدبنمحمدخالفهم

1يذكر:لمبهسلمقطأمعنبريدفبناللهعبدعنخالد، 1@.

73له:لكبير@،العللا"وفي(1762)الترمذيأخرجه: من(30له6

به.تميلة،أبيعنالرازي،حمبدبنمحمدطريق

حديثمننعرفهإتماغريب،حسنحدياهذا"الترمذي:قال

."مرصزي...وهربه،تفردخالدبنالمؤمنعبد

منهأكثرهممنخالفإئهإذحميد.بنمحمدمنوهمالحديثوهذا

وعدثا.حفظأ

3لاالبغويطريقهومنبتحقيقي،)6،(لهالتماتلا،"- أيو@لنريادطريقص(06
قالدمكناالحديتعفالنانلأ"فيالترمنيوقالأممأ،)عنأيصأ.يخهوذكر

1سلمة.أمصأمصصبريدفبناللهعدعنحدلة.يرأيوببنزياد 00.

1للحاكمالصتلوكص.المطبوعوفي(1) 9 2 أيضأخطاومداأممهصأبيصدكلن.4/
2ال@هرقهإتحاف"ننكساأمه()عنمو:)نما 2 3 / 1 8(23592).



-

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

بنالمؤمنعبدعنتميلة،أبيعنرواهإذخلف،بنبكرايضاوخالفهم

"أباهفذكر@ابه،سلمة،أمعنأبيه،عنبريدة،بناللهعبدعنالحمي،خالد

أسأ.@كانإ

بنبكرطريقمن(246)لأ@النبيأخلاق"فيالثيخأبوأخرجه:

به.خلف،

الإسناد.في"ائه"فكر:تميلةأبيعىوالصواب

عنئميلقيأليعنةالحديثهذابحضهم@وروى@الترمذي:قال

سلمة..أمعنأمه،صبريدة،بناللهعبدعنخالد،بنالمؤمنعبد

أئمعنأمه،عنبريدة،بناللهعبدحديثيقول:إمماعيلبنمحمدوسمعت
الكبير@:الحلل"فيوقاللما.أط)عنتميلة:آبوفيهيذكرواثماأصح،سلمة

عنبريد@بنال@هعبدعنالصحيحفقال:الحديث،هذاعنمحمدألأسألت
سلمفما.أمعنأمه،

عنحديثهفيأيوببنزيادقالهكذا":"الئمالل"فيأيضاوقال

تميلةأبيعنواحدغيرروىوهكذاسلمة،أمعنأمه،ع@بريدة،بناللهعبد
."أصحوهوأط)عنالحديثهذافييزيدئميلةوأبوأيوب،بنزيادروايةمثل

أصه-عن@بذكر:تفردقدتميلةأباأنإلا

العلل"وفي(1762)والترمذي)0451(،حميدبنعبداخرجه:إذ
73له:الكببر،، 2والبيهقي3(،08)6 3 9 / 2(1)

الحباب.بنزيدطريقمن
لعللا"وفي(1764)و(1762)لترمذيوا4(،025)ودثاأبووأخرجه:

73له:الكبيرلما، لعلميةاط.(9668)لكبرى،ا@افيئيوالنسا3(،08)6
9ولا بنالفضلطريقمنالرسالةط،(58

بنمحمدطريقمن(247)يث@البياأحلاق1فيالحديتمداالنم@حألوأحرج(1)

بناللهعدعنخالد،برالمؤمنعدعىحباب،ريدسصمحرر،لنعلي
اللهعدوالدلريلةةسلمةوأماللهعبديىفجعلله.ملمفأمصأيميعنلريدف
أمه.ولاأباهحدثهفييدكرونلاالدينجابريدسعنالرواةلدلكمحالفأ



الأسانيدأحدفىرجل!زيادةلالثترك@:للعلل
-

خيثصة.آبيطريقمن(7014)يعلىأبوواخرجه:

عنخيئمض@وأبوموسى،بنوالفضلالحباب،بنلؤيدئلاثتهم:

أمه1يذكروالمثسلمةأمعنبريدة،بناللهعبدعنخالد،بنالمؤمنعبد

إذتميلة.ابيمنوفمالإسنادفيأمم@)عنذكر:أنلييظهروالذي

بريدفبناللهعبدعنالمؤمن،عبدعنوحفظا،عددأمهأكئرهممنرواه

الإسناد.فيبريدةبناللهعبدأميذكرواولمسلمة،أمعن

روايةعلىفمحمولالترمذيلإماماوتلميذهالبخاريلإماماكلامأما

أعلم.واللهآنفا،توضيحهمركمانميلةأبيعنخلفصبنوبكرحميدبنمحمد
/18لمهرما(اداوإتحات)96181(،12/001ف@الأشرااتحفة"نظر.وا

2 2 3(23592).

تلكنكونولاحذفه،@ورجلذكرنيالاسنادفييختلفوقد@

مثاله:الارسال،السندذلكفي@لصو@بويكونالرئيسة،العلةهيالعلة

عنايه،عنالمقبرفي،سعيدعنفئب،أبيابنعنآدم،بنيحىروى

حديثاعنيحئفتما@@يفه:!اللهرسولقالقال:ز@به،هريرةأبي

ولايعرتماأقولنيف@به،فصدقوااقله،لم@وقلتهتنكرونه،ولاتعرفونه

لافيف@به،تصئتوافلاتعرفونه،ولاتنكرونهحديئاعنيحدغتم@ذاينكر،

يعرف@ا.ولابنكرما@تول

اط.+/4والدارقطني1/8،9@الكامل9فيعديابنأخرجه:

11/3بغدا@هتاريخ"فيوالخطيبالرسالة،ط.ول@744(العلمية 9 وفي1
3الغربط. 2 7 / 1 )مختصرأ(.الأعرجسهلبنالفضلطريىمن3

4/1الدارقطنيوأخرجه: منالرسالةط.(4475)والعلميةط.33

المدين@.بنعليطريق
بهذا@ثم،بنيحيىعنالمدين@(بنوعليسهل،بنلمالفضلكلاهما:

د.لإشاا



=
الللفعائدالعللالجامعفي

9فيالذهبيقال
9/5النبلاطأعلامسير ورواتهالدارقطنيأخرجه":24

نقات

بعلتين:معلولولكنهالصحة،ظاهرهإسنادهذا

أبيابنعنرواهأنهتقدمفكمافيه،ادمبنيحيىاضطرابالأولى:
هريرة.أبيعنأبيه،عنالمقبري،سعبدعنفئب،

1/2@لاصولاطنوادرفيالترمذيالحكيموأخرجه: حدئناقال:33

الكوفي.العجليعليبنالحسين
تحفةوفيا(6068)لآثار!امشكلشرح"فيالطحاويوأخرجه:

من(673)"وأهلهالكلامذم"فيالهرويإسماعيلوأبو)1545(،لأخيار"ا

الحلواني.عليبنالحسنطريق
عنفئط،أبيابنعنآ3-بنيحىعنوالحسن()الحسين،ةكلاهما

سعيد.اباالسندمنفأسقطبه.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيد

كاندن@دم-بنفيحيىبالإرسال،معلولحديثناأنالأخرى:والعلة

فرواهيغربثقةوهوطهمان:بنإبراهيمخالففاضلأحافظاثقة
3/3الكبير"التاريخ"فيالبخاريعندإبراهيم 9 4لا1 فئب،أبيابنعن(47

مرسلا.@،كلالنبيعنالمقبري،سعيدعن

هريرفأبيعن@دمءابنيعني:يحيى-وقال"عقبه:البخاريوقال
كيسانبنسعيدهوهريرة،أبوفبهلب@وهم،وهو

نقلهفيماخزيمةابنالمرسلةالروايةترجيحعلىالبخاريوافقوقد

"فيالذهي
9/5النبلاء"أعلاممير 2 الحديثهذاصحةقال:أنهعنه4

روايةغيرمنهذايعرفأحدأغربهاولاالأرضشرقفينرلممقاذ،
عنهنقلهفيماالبيهقيوقالهريرظ،أبيعنهذايثبتمحدئأرايتولايحى،

5النبلاع@9/أعلامداميرفيالذهبي لسعيدمرسلايحيىعنلأوجاء:25

(7496)القرسه@(1)

(18لهالتؤيبهعممأ@رجعويقال.للإرحاعاب@وممئم(2)



الأسفيدأحدفىرجل!زيعةلالثترك@:رل@لل
-

وهو":24:@الجئةدمفتاحفيالسيوطينقلهفيماآيضاوقال@،المقبري

الاضطرابيوجبكثيرأاختلافأومننهإسنادهفي3ابنيحيىعلىمختلف

مته:فييقولمنومنهمالحديط،يرسلمنومنهمهريرة،أبايذكرمنمنهم

1الله.كنابعلىفاعرضوهعنيالحدبطرويتمإنا
00.

3/3الاعتدال!ميزان"فيفحملهفيهالذهبيالإمامقولواختلف 5 2

داومنالفضل:ترجمةفيفقالمستنكراتم@منوجعلهسهلبنالفضلعلى

حدثناقال:المحاملي،حدثناقال.الصرصري،الحسنروىمامناكيره

م.@صبنبحيىحدثناقال:فضل،
"فيوحملهبه،1،0

النبلاء!أعلامسير
5 2 4 / بنعليرواهمكر،حديثوله"فقال:3،1بنيحيىعلى9

بناحدثن@قال:والمخرميسهل،بنلمفحلواني،لحلواوالمديي،ا

يهاللهرسولقالقال:هريرة،آيعنأيه،عنالمقبر@،عنذثب،ألي

9/5نفسهالمصدرفيوقالفذكره، "يغلطقدوالثقةقوي،وصله5:إ2

يحيى.علىإنكارهعلىاستقركأنه

2/1والحكم!العلومجامع9فيالحنبليرجبالنوقال 3 بتحقيقي:1
ورواهذئب،أبيابنعلىإسنادهفياختل@وقدأيضا،معلولالحديثوهذاإ

ابنمنهم:الحفاظأئمةعندأصحوالمرسلمرسلا.سعيدعنعنميالحفاظ

مناحدارأيتماوقال:خزيمفوابنالرازي،حاتموأبووالبخاري،معين،

وصلهأ.يثبتالحديثعلصاء

على@ثمبنيحيىتابعإسحاقبنشعيبفإنتقدممماالرغموعلى

طربقمن(2445)العلل!دافيحاتمأبيابنفرواهالحديئ@هذاإسناد

سعيدعننئب،أبيابنعنإسحاق،بنشبعنخالد،بنبسام

هريرة.أبيعنأبيصعنالمقبري،

يرفعوف.لاوالثقاتمنكر،حديثهذاعه:احاتمأبوقال

"المبزانلسان"فيحجرابنلهترجمخالد،بنبسامفيهقلت:

طريق@تحريحتقدموقدالمديي،ب@عليعنالمحرميرواه@نما(1)



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

لاوجرحأفيهيذكرولم@العللفيإحاتمأبيابنكلامفيهونقل(1436)

به.معلولوالحديثمجهول،هوهذافعلىتعديلأ،

فوقالحديثهذاإسنادفييرفعونلاأي:يرفعوفلاالثقات"وقوله:

نقدم.كماالبخارفيفولليوافقالمفبرفي،
هريرة.أبيعنسعيد،عنالطريقهذاغيرمنرويوقد

2/3أحمدأخرجه: 6 4و7 الأستار@كثففياكماوالبزار8،3
5:"لاالثري@فيوالاجري)621(، 0

أبيعنطرقمن(96)الوطنط.وفي
عنهريرفأبيعنصعيد،عنالسندي،الرحمنعبدبننجيحوهومعشر

لريكتم@فيمتكئوهوحديثعئيأتاهمنكملحدا(1)لأعرفن"قال:@هح@النيئ
لقوله،فاناأقله،لملرتلتهخبرمنعنطكمجاعماقرأنا.عليبه@تلوافيقول:

@لثزأ.أقوللانيف@شرمنأتاكموما

فيابنهنقلهفيماحاتمأبوعنهقالمعشر.ابوفيهضعيفإسنادوهذا
8/5والتعديع!الجرح@ا وقالالحديئ@ما،فيبقويلي@":(2262)63

وقالالحديا@امنكر)7932(:إ8/11الكبير"التاريخ"فيالبخاري
.@@اضعي@:(590)والمتروكونههالضعفاء"فيالشائي

هريرة.أبيعناخرطريقمنرويوقد

الضعفاء9فيوالعقيليا(،)ولالأستار@كت"فيكماالبزارأخرجه:

0-2/602لإحكام!ا"فيحزموابن3،2الكبير@1/ فيالجوزيوابن7،2
1/4@الموضوعاتإ 2 2وا/السلفأضواءط.(500)0 57-2 5 ط.8

ابيعنشقيق،بناللهعبدعنقتادفعنبراز،بناشعثطريقمنالفكر
به؟نخذوا@لحقيو@فقحديثاعنيحدفتم@ذا"قال:جم@،النبيئعنهريرف

لاالالريعق@:أوكتبالزار!،والمند0،4،/14الرسالةط.أحمد!المسدفي(1)
لأعرفنأ.")وو@(.9/2للمسدشاكرأحمدأما@أعرش!،

لاالحديتمنكرعنهتلتمنمحلا/6.الاعتدالهالميرانفيكماالخريقال(2)
عنه.الروايةتحل



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةللختركت@للعلل
=

بهأ@حئث@ولمبهحتثت

فيالنسائيعهفالفقدبراز،بنأشعثفيهةضعيفإسنادوهذا
هذاعقبالعقيليوقالالحديث!،المتروك:(56)والمتروكون!الضعفاء"

غيرهذاوللأشعثيصح،إسناد@روالنبيعناللفظلهذاولي@"الحديث:

برازبنوأشعث@الحديث:هذاعقبأيضأحزمابنوقالمنكرلأ،حديث

."حديثهيؤخذلاساقطكذاب

أيضأ.هريرةأبيعناخرطريقمنرويوقد

@عديابنأخرجه:
ي

5/1"الكامل" 4/1والدارقطني0،6 ط.33

بنالعزبزعبدعنمرسى،بنصالحطريقمنالرسالةط.(4473)والعلمية

عنيالمياتيكمقال:@لى،النبيئعنهربرة،أبيعنصالح،أبيعنرفبع،

كمجاهومامني،فهوولتط@نلكنابمو@فقاجاعكمفمامختلفق@يحلايث
.@فبم@ولستي@@لكنابمخالفا

فيالبخاريعنهقالإذموسى،بنصالحفيهثضعيفإسنادهذا
الضعفاءفيالنسائيوقالالحديث@،المنكرا(:الاالمغيرا@سحفاء

بث:اس@عفبعديابنوقال@،الحدي@@متروكيع@2(:"والمتروكون

يرويهشبثأأوالإسنادفيغلطأيكونإماعليمعأحديتابعهلايرويهماوعامة9

عليهلئهولكنالكذبيتعقدلاممنعنديوهوغيره،يرولهلاسنادب@

1ويخطئ.
لاضعيف،موسىبنصالح"الحديث:عفالدارقطنيوقال0،0

يحخ
@ه.هريرةأبيغيرعنالحدبثروي

2الطبقاشه"فيسعدابنأخرجه.ماالبابفيرويمافأمثل 9 5 / 1

القعنبي.مسلمةبناللهعبدعن
3/4أحمدوأخرجه: 4وه/97 لأستارأاكثف"فيكمالبزاروا2،5

العقدي.عامرأبيعن(63)حبانوابن)781(،

للحفبلي.اللفظ(1)



-

@الف@ائد@لعللفيالجامع

عنبلال،بنسليمانعنعامر(وأبومسلمة،بنالله)عبدةكلاهما

سيد،وأبي(حميد،أبيعنسويد،بنسعيدبنالملكعبدعنربيعة،

أسيدإ،أبيأوحميدابيعن"فقال:القعنبيئ،مسلمةبناللهعبدوشك-
4مسندهفيأحمدالإماموفال 2 5 فقال:فزفأبيبنعبيذفيهماوشك":5/

@لحديثسمعتملا@ذاقال:يثج@اللهرسولأنأشد..أبيأوحميدأبيعن

فاناقريب،منكمأتهوترونوأبثاركم،لشعدركملهونلينتلوبكم،تعرفهعني

@شعاركمفهوتنفرتلوبكم،تنكرهعني@لحديثسمعنئم@ذابه،م@و@
فماا.أبعدكمفانابعيد،منكمونرورننهوأبثركم،

هذاا.منأحسنوجهمنيروىنحلمهلا9البزار:قال

1/1الزوائد!@امجمعفيالهبثميوقال 49-1 أحمدرواه":50

الصحيح!.رجالورجالهوالبزار،
4الكفايقه"فيالخطيبوأخرجه: 29-4 3 0

مضر،بنبكرطريقمن
عنأوأسيدأبيع@سويد،بنسعيدبنالملكعبدعنغزية،بنعمارةعن

له.حميد،أبي

رجبابنقالايضأ.معلولولكنهالصحةظاهرهإسنادهذاقلت:

2/1والحكم!العلومجامعفيإالحنبلي 3 0

قيل:تدلاوإسناثه:(1)بتحقيقي
هذالكنحديثأبعينهالإسادبهذاخرجلأثهمسلم،شرطعلىإته

سعيد،ب@الملكعبدعنالأشج،بنبكيررواهفإنهةمعلولالحدي@

وهوالبخاري:قالقوله،منكحببنأبيعنسهل،بنعباسعن

اصح

5كتير.النثار@تحقيقيليوكذلك(1) 77.

2/1صحيحهثيمسلمأحرج(2) 5 منوبلال؟سسيانطريقمنالملأ((713)4
بنالملكعبدصالرحمر،عدأبيلنربيحةعنكلاهصا:غزيفبرعمارةطريق
@ذا".@اللهرسولقالقال.أسيد،أبيعنأوحمدأليعنسريد،برسعيد
@للهمفيقل.خرجاذادرحمتك،أبو@بلي@نتح@للهمفيقل:جد،@ل@@حدكمدخل
فضلا.من@سالك)ني



الأسانيدأحدفيرجل!ةزي@لالهضقىةلىلحلل
-

2الكبير!التاريخ9فيالبخاريقالتلت: 5 9 / رو@أنبعد(1349)5

@ا.أشبهلاوهذاالأشج:بنبكيرحديث

الحديثعرضفيجم@اللهرسولعنآخر-وجهمنالحديثرويوقد

سيء:منهابصحلاعديدةبطرقالله-كتابعلى
رف@.عمربناللهعبدحديثمنصردفقد

عنحاضر،أبيطريقمن(13224)الكبيرا"فيالطبرانيأخرحه:ب@

قال:النبي-سي@،عنعمر،بناللهعدعنالله،عدبنسالمعنالوضين،

وسئلتكفروا،حتىونقصوايز@دوانيهفثثرواموسىعن@لي@ود@سنلت

عنيسبفنوو)تهكفروا،حنىونقصوا@زيعرافيهفثثرواعيسىعن@لنصلرى
@لتهكتابو@نقنماو@منبرو@@لتهكتابفافر@راحديثيمنلتاكمنمالحادب@

أقلمه.فلم@لثهكتاببو@غقلموماتلتصنانا

قالربه،عبدبنالملكعبدحاضر،أبوفيه:ضعيف،إسنادهذا

1/1الزوالد"دجمعفيالهيثمي ال@خاويوأ@رده."الحدبثمنكر@اهو:70

عنحجر-ابرشيخنا-شئلوتد"عقبه:وقاللاه(لأالحسنةالمقاصد"في

طرقهجمعوقدمقال،منتحلولاطرقمنجاءإنهفقال:الحديث،هذا

السعادما(:سفر9كتابهفيالفيروز@باثيوقال"،المدحلكتابفيالبيهقي

2 الموضوعاش@ا.أوضعمنالحديثهذا6:إ8

@ه.طالبابيبنعليحدي@منوروي

2الدارقطيةفأحرجه 0 8 /4-2 0 ط.(4476)والعلميةط.9

بنعاصمعنعياش،بنبكرأبيعنالمغلس،بنجبارةطريقمنالرسالة

قالقالطالب،أبيبنعليعنحبش،بنزرعنالنجود،أبي

يريونرو@ةبعديتكونإتها"ك@:اللهرسول
(1)

افاعرضو@لحديث،عني

فلا@لفرتنيو@فقلمومابه،فخذوا@لقر@نو@نقفماعلى@لقرتن،حديئهم

لجه.تاخذوا

الحلمية.طمنسقط(1)



=

يللفالائد@لعلل@لجامعفي

عنزيد،عنعاصم،عنوالصوابوهم،داهذاعقبه:وقال
(1)

بنعليئ

عحور".النبيئعنمرسلأالحسين

بنيحيىعنهقالالمغلس،بنجبارةفيه:ةضعيفوالإسنادقلت:

2/4"والتعديلالجرح@فيحاتمابيابننقلهفيمامعيى 8 جبارة9:(22اله2

ضعيفأ،لأججارة:(101)نوالمتروكصالضعفاءفيالتسائيوقال@،كذاث

1/2المجروحين!1فيحبانابنوقال ويرفعالأسانيديقلبكان":21
لماالمستقيمةبأحاديثهالاحتججبطلحتىالحمانييحيىأفسدهةالمراسيل

حدعنبهافخرجلها،أصوللاالتيعنهالمستفيضةالأشياءمنشابها

الجرخ!.إلىالتعديل
@ه.عليئعنالوجههذاغيرمنصروي

2/2@الإحكام"فيحزمابنأخرجه: 0 ب@طاللهعبدبنحسينطريقمن5

أنطالب:أبيبنعليعنجده،عنأبيه،عنالجاس،بناللهعبيد

حديئاحمثكمفمنحديثا،عنيبحدغوننلنفال.عئياللهرسول

فإنتا@قله،فلم@لقرتنيضارعلمبحديثحتثكمومنتلتة،فانا@لقرتنيضارع
(2)حسوةمو

@لنار!.من

نقلهفيماحاتمأبوعنهقالاكععبدبنحسينفيهضحيف.إسنادوهذا

وقال:الحديثا،ضعيفهو":(2551)@ه@56والتعديعاالجرح1فيابنه

حزمابنوقالالحديش@،متروك":(145)وكونوالضالفعفاءفيالشائي
بالزندققه.متهئمساقظ،اللهعدبنلأالحسبنالحديث:عقب

ثوبان.حديثمنوروي

1لاالكبيرأ"فيالطبرانيفأخرجه: قال:ربيعة،بنيزيدطريقمن(42
حىرألا@ن9قال:لجفه،اللهرسولأنثوبان:عنالأشصأبوحدئنا

تحريص.ومودبى"الرسالة:ط.دي(1)

بالفتح،والخرفواحدفمرةئحسىسالقدرالترابصالجرعةلالصمالخسوة.(2)
.1/387النهايته@المزة



اكسفيدأحدفيرجل!زيادةلثترقى-للعللإ
-

علىحديئييمرضوا"قال:الله؟رسوليانصنغفكيفقال:د@زظ،الإسلام

قلتما.وأنافهوو@نقهفما@لكناب،

التاريخ"فيالبخاريعهقالربيعقطبنيريدفيهضعيف.إسنادهذا
8/1الكبير! 2/4لهالصغير@،1وفي(0132)32 مناكير"،حديثه:61

9/3والتحديع!الحرح"فيابنهنفلهفيماحاتمأبووقال 2 2(1101):

فيالنسائيوقالالحديده،واهيالحديصمنكرالحديا،ضعب@9
الحديشدا.متروك":(643)والمروكون،الضعفاء"

مرسلأ.البصريالحسنحديطمنرويوقد
1/2"الإحكام"فيحزمابنفأخرجه: 0 أبيبنعمروطريقمن6

ري@لا@دلانيقال:لمجح،اللهرسولأنالحسن:عنيتهم،لاعمنعمرو،

@لقرتنيو@غقمماعنيحلضتمماأقل،لممابعديعنيتقولواأنلعلكم
وسابمهتصدتوافلا@لقر@نيو@نقلامماعنيحئغنمومابمهفصنتوا

اللههداهوبالقرآنالقران،يوافقلامايقولحتىدهكاللهلرسول

ضعيف،وهوعمروأبيبنعمروويهمرسلهذا"عقبه:حزمابنتال

مجهولأيضاوفيه
(2)

فيأحمدعهقالعمرو،أبيبنفعمروبالضعف،مسلسلإسنادهذا
1/2"العللفيالجامع" 2 فيالجوزجانيوقال"،بأسبهلي@9:(1442)2
1الرجايه:أحوال" 2 الحديشه.مضطرب":(206)5

وقدسندأ،الصنعةأهلأعلهالحديثهذافإنتقدم،ماوعلىتلت:

يصلحشاهدأاوصحيحأسندأنحدفلموغيرها،الكتبأتاتفيبحثنا
(1585)ك@193الكبير@التاريخ"فيالبخارفيذكرهماسوىبه،للاعتضاد

بيانجامع"فيالبرعبدابنقالمرسل،وهوتحلبقا،طهمانابنطريقمن

2/1"العلم ذل@وضعواوالخوارجالزنادقةمهدي:بنالرحالنعبدقال@:91

الحسن.قرلمنكالهالنهاية@لى@اللهلرسولو@اوقوله:(1)

مبهم.بل(2)



=

@لفعالدالعللفي@لجامع

علىفاعرضيهعنيأتاكمالهاقال:أنه@يمعنهرويمايعني:الحديا

أحوجالقران9قال:مكحولي،عنالأوزافيعننقلوكذلك@لثه-ا،كتاب
.@الكتابإلىالنةمناللةإلى

كلاملثهلاالحديثهذاأنمتنهونكارةبطلانهعلىيدلومماقلت:
لنبوة.ا

شيءمنهايصحلاضعيفة،الحديثطرقعامةأنيتبينتقدممماأقول:
خلا

عنالمقبري،سعيدعنفئ@طأبيابنعنم،@@بنيحيىطريق

المعلمنأقوىالحديثيةالقواعدحيثمنالإسنادوهداهريرةأبيعنآبيص
عنالإغرابةيعنيبالإغراب،وصفطهمان،بنإبراهيمإنحيثمنله،

3بنيحىنالحينفيافقات، الترجمةفيتقدمكماأعلاهاالدرجاتمن1
حيزفيالأولفيكونمرسلالاخروالإسنادموصول،يحيىو)سنادله،

القبول.

بنسعيدبنالملكعبدعنرليعفعنبلال،بنسليمانطريقواكخر:

فهوسابقه،عنجوثةيقللاالإسنادوهذاأسيد،وأبيحميدابيعنسوبد،
صحتهعلىمستدلاالاجتهادموضعفيحبانابنوحزجهبئقات،متصل

قف.لالولآخروابالإرسال،الأئمةأعلهالأولالحديثأنتقدموقد

بماسنادكانولوباطل،الحديثإنةونقولذلثمنأبحدإلىنذهبولكنا

منبهاحتجولوصحح@منصححهولوضحاها،فيكالشممىساطع

لكلامفهمأاللهمنحهلمنبينةنكارتهنف@حدث،منبهحدثولواحتج،
منمقعدهفلتبوأمتعمداعلقكذبمنيقول:إبم@هنبينافهذاكحي.نبيه

@لنار@ا
(1)

كانسوا:جمتالبيعلىكذبمنبأنصريخمجطالنبيقولهوهنا

فيمقعدهتبوأوقدالكذابين،حدفيداخللهمعارضأأوللقرانموافقاكذب@

وأقواماالأحا@يثأصحتراترسصحيحالحديثهحا(1)



الأسفيدأحدفهرجلزياثةللثترك@:رلحلل
-

منللحديثكانولوخالقها.إلايعلمهالاهاويةعاقبتهوكانتجهنم،

نكارةمنمننهحواهلماتصحيحهلبلذييكنلموأقواها،أعلاهاالأسانيد

لمفإذابالقرآن،السنةقيدهداحدينناأدوفلكتجاوزها،يستطعلمقوية،
أخدلاالقرادظاهريواشحديطحاعنابذااوا@تاب،مندليةللحديثنجد

سنده.يثبتلمو)نبم@

صجعمن@كش@النبيكلامفيالمنافقونلأدخلالبابهداقحلولقول:

هذاصحولو@ك@،للنبيكلامأشيوخهمكلاممنلجعلوابلكلامهم،

أوفلاةفيكرثةالإسلاميالتشريعمصاثومنالثانيالمصدرلكانالحديث

ويوافقبعضا،بعضهايضادالأحا@يثولأصبحتالريح،مهبفيكرماب

بالثهإلاقوةولاحولولاللشهوات،وإرضاءللأهواء،تبعأبعضأبعضها

العطيم.الحلي

يتهيبونكانواأنهمعليهماللهرضوانالصحابةآئارمنبلغناولقد

متعمدا،علقكذبالمنحديث:فيدخولهممنفرقأطالبيعنالحديط

فإن@ل@،مج@النبيعلىالكذبمنالهلعلذلككادلماالحديثصحفلو

والحجروالفمرالشمىيعبدغيرهمكانيومالثصيعبدون@القوم

بلسانليتقولواأوابدهكذامثلعلىالاعتماديستطيعونرف@وكانواوالدواب،

إنآنهميعرفونكالوا@ولكنهما@عإلىالناسدعوةأجللىصجمالنبي

النبيء،وعيدفيدخلواتعمداغيمقالهماعلىواحدةكلمةزا@وا

أعلم.واللهصفات،هكذامنوحاشاهم

ر@ربينهمايز@دثمشيخم@منالر@هيبسماع@لتصريحياتيوقد@

بالسماعالتصريحأن@لعلميالبحثبكشفهذاربعدالطرق،بعضفي
ذلكبعديكشفئمهو@لصو@ب،الوساطةبزيادةالاسنادفكروأنفلط،

حدثناقال:عيينة،بنسفيانروىمثاله:السند،في@خطاء@خرى@لخلل

مالنفعنادماقال:عج@اللهرسولأنعائثة:عنعروة،عنالزهري،



=
ثللف@اند@لعللفيالجامع

بكراأ*ينفعنامالماقط

زوائدهفيأحمدلناللهعبدطريقهومن)052(،الحميديأخرجه:

.(30)لأيهالصحاقيفضائل"على

عاصمأبيوابن)385(،و(28)الصحابقهفضانل9فيأحمدواخرجه:
الصحابتهفضائل9علىزوائدهفيأحمدبناللهوعبد)0321(،الئقه9في

1له:جزءا"فيوخيثمة)5094(،و(44الهيحلىوأبو)102(، 3،0

فيوالخليليالوطنط.(1262)و(1261)الثربحفه"فيلآجريوا
32/3@فقأتاريخ"فيعساكروابن1/37،1الإرشاثه" عنطرقمن9

الإشاد.بهذاسفيان،

عن"قال:سفيانأنالطرقبعضفيوجاءالصحة،ظاهرهإسنادوهذا

علقعيشكللاهذاانإلاالسماع،بصبغةأتىالاخرسضهاوفي@الزهري

إلاسماع.صيغةذكرأمعنعنسوا.الزهريفيمقدمسفيانأنالبديهيفمن
وممايه،سفياناضطرابوعلتهيصغ،لامعلولالطريقهذامنالحديثان

مواطن:ثلائةفيسفيانعلىبهيحتخ
أتهيدلماسماعبصيغةاتىإتهالأول:

الزهرفي،منالحديثهذاسمع
1/3العلل!فيالجامع9فيأحمدبناللهعبدقالفقدكذلكهووما 2 0

فيالخلآلطريقهومن)43(،@الصحابةفضانل"علىزوائدهوفي(2440)
1له:جزءافيإوخيثمة)701(،لاالمنتخبهفيكماعلله فيوالخليلي3،0

حدئهأئه:32/04"دمشققاريخفيعساكروابن1/03،7الإرشاثا9

يحيى:قالعائثة.عنعروة،عنالزهري،عنسفيان،عنمعين،بنيحى
ا/لإرئاد@ا1فيالخليليوقال"،وائل"قال:ذكره؟منلسفيان:رجلفقال
شيبةابنفأتبعه":371

(3)
الزهري؟منسمعتهالحديثهذاففال:لهصديق

ثاود".بنوائلبهحذئنيولكنلا،قال:

الحميليرواية(1)
شية.أبيالنيكونوقدالمطوعفيمكدا(3)

السةط.منوسفط(2)



الأسفيدأحدفيرجل!زي@ةلالخترقىةرلصلل
-

السماع،لصيغةفكرهفيواهمأسفيانفيكونتقدمماعلىبناءقلت:
هذاوعلىوائل،منسمعهو)ئماالزهري،منالحديثهذايسمعلملائه

علقهالطريقوهداالزهري.عنوائل،عنسفيان،هكذا:الإسنادفيكون

5/4لأفراد!واالغرائبأطراف"فيكماالدارقطني 5 وقال"تفقال(6053)7

الزهريأ.عنداود،بنواثلعنعنضابنعنمعين:بنيحى

بنإبراهيم@رواهالتقدم:!الطريقعقبفقالاخرطريقاالدارقطنيوذكر

أبيم@.عنوائل،عنعنة،ابنعنثار
سفيان،فالمحفوظ:إفنمعش،بنيحىحالفبثاربنإبراهيمقلت:

وعلىأيه.عنوائل،عنسفيان،ولب@عروفعدقالزهريعنوائل،عن

الحديقلهذاوائلسماعقالوا@عدمالعلمأهلفإنتقدم،ماكلمنالرغم

1/37الإرشاثه"فيالخليلينقلفقدالزهري!من أتهمعينبنيحيىعن1

بنبكرابنهمنسمعهداتماالزهري،منيسمعهلمثاودبنوائل"قال:

فيأحمدوقالمعلولا!،الحديثفصارالزهري،رأىقدبكروكانوالل،
1/3العلل!فيالجامع" 2 وائلانرى":(2440)0

(2)

الزهري،منيسمعلم
خطأا.هذاوقال:الإنكار،أشدأبيفألكرهوائل،بنبكرافيعنرواه@)تما

5/4لأفراد"واالغرائب@اطراففيكماالدارقطنيوقال 5 7(6053):

معينبنيحيى@حرواه
(3)

وجعلهوائل،بنبكرفيهيذكرفلمعيينق@ابنعن

الخليليوفال"،معينبنيحيىبهونفردعروة،عنالزهري،عنوائل،عن
الثرخإ.خطأعلىيحملهذاثل"ك@:ا/.الإرشاثه"في

نقلفقدبكر،ابنهعنوائل،روايةيرتكلمواقدالعلمأهلأنإلا

7/4الكمالادتهذبفيالمزي 5 قال:أتهالمديببنعليعن(7270)2

حديثكتابهفينظرإتماشيئا،ابنهمنيسمعلمداودبنوائلسفيان:قال"

أحمد.الإماموكلاممعين،بنيحىكلامتقدموقدالوليمقه،

1الكمالهد@هديبوالطر:ديسلىاة@ل@ال@طبوعفيتحرت(1) 0 3 / 1(151).

تحريف.وهودمحناالمطوع.في(3)خطأ.دوانلاالمطوع:دي(2)



ثللفعالد@لعلللي@لجامع

الزهري،عنوساطهالإسنادمنأسقطأثهسفيانعلىفحخنا

شيان.طريقنحيرمنوائلبنبكرعنالحديثهذارويوقدتلت:

32/4دمى"لقاريخفيعساكرابنأخرجه.فقد 0

بنجعفرطريقمن

عنعروة،عنالزهري،عنوائل،بنبكرعنيوسف،حدثناقال:علي،

@وذ@صحبتهفيعليئ@ما@حد@منالله-س@روةرسولقالفالت:ر@تا،عائة

خليلامتخذاكنتولوبكر،أيمالنفعنيماماذنفعنيومابكر،أبيمنبده
خليلا@.بكرأبالاتخذت

علىلهماأقفلمويوسفعليبنجعفرضعيف؟الإسنادهذاأنإلا
ترجمة.

غيرفيالحديثهذافياضطربقدسفيانفإن@لئاني:و@ما@لموطن

فيأحمدعندورواهمسندأ.رواهتقدمءكمافإنه-قدمناه،الذيالموطن
عمرةعنأوعروةعنالله،شاءإنالزهريعن(2لىالصحابقاا@افضائل

الغرائبأطراف"فيكمافقالمرسلا،آخرطريقاالدارقطنيعلقوقدمرسلأ.
5/4والأفراثا 5 عنسفيان،عنالمخزومياللهعبيدأبوورواه":(6053)7

يذكرلمنفعني،ل@ماةقالكرواللهرسولأنةاللهشاءإنعروةعنالزهري،
لألأ.عائنة

بنسعيدعنالزهري،عنيروىالحديتهذافإن@لئالث:و@ما@لموطن

نقلهفيمااحمدالإمامقالالطريق.هذامنالمحفوظوهومرسلا،المسيب

1/3العلل!فيالجامع"فيابنهعنه 2 (35)له@،لاالفضائلوفي(2440)0

والخيلي)701(،عقبالمنتخب!"فيكماعللهفيالخلآلعنهنقلهوفيما
1/37الإرشاثما@افي عنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبدحدنناة0

الحديط.فذكر@ز...اللهرسولقالقال.المسيب،بنسعيد

32/4لمادمثقلاتاريخفيعساكرابناخرجه:وكذا 0

بنأحمدطريقمن

به.الرزاق،عبدحدثناقال:الزيادي،منصور



الأسانيدأحدفهرجلزياثةرلهضكت@للعلل
-

راشدبنإسحاقتابعهمعمر،توبعوقد
(1)

الصحابنهلأفضائلفياحمدعد

إلىالخطبذهوقدمرسلأ،المسبببنصعيدعنالزهري،عنفرواه(3للأ

ديعساكرابنعنهلقلهفيمافقالمعمرروايةترجيح
:32/40دمثقأتاريخ"

روايتهعلىمعمراتابعوقدعيينفابنحديثمنأصخهذامعمروحديث9

هذه
(2)

وقدمرسلا".كانو)نالزهري،عنالمحفوظوهوراشد،بنإسحاق

)052(،عقبالحميديقالففدسعيد،طريقمنالحديثسماعهسفياننفى

معمرأفإنلسفيان:لفبل":(107)عقبالمنتخبا"فيكماالخلالطريقهومن
لا.عائةعنعروة،عنإلاالرهريمنسمعنامافقال:سعيد،عنيقول:

نفىو)تماسعيد،عنبهيحدثلمالزهرقيأنمنهيفهملاوهذاقلت:

فيفقذمأكانو)نوسفيانسعيد،عنيحذثالزهريسمعيكونأنسفيان
روايةيرتجحقدمناهوالديالزهرئ،بهحدثماجمبعيحولمأئهإلاالزهري

أعلم.واللهسفيان،روايةويقؤضمعمر،
ونزول؟بعليرسمعهسفيانيكونأنالممكنمنأليسيقول:أنولقالل

مباسرةالزهريسأحرىتارةوسمعهالزهرفي،منبوساطة،نارةسمعيعمي

لافضائلفيأححدأخرجه:فيماقالأتهسيماولاببنهما،وساطةدونمن

الحديث.ذكرثمالزهري،سحفظت:(2لاالصحابئ

الراويلحفطفبينةجاع@القرائنأنحالفيممكنهذانعم،فنقول:
عنهونقلتحفظه،يضبطلمسفيانفإنهذاحديثن@فيأماالحديث،لذلث

وأخرىوساطضببنهماوأخرىمباشرة،الزهريعنهت:رواياتأربع
يعلبينهاالجمعإمكايةوعدمالرواياتهذهفاختلاتمرسلة،وأخرىمسندة،
والنزول،بالعلوسماعهاحنمالفانتهىهذاوعلىبالاضطراب،الحديثهذا

أمامالثذيقطعمافيه،سفياناضطرا@لمحواالذينالأثمةأقوالفيإنثم
احتمال.كل

.(350)الالتقريبه"الوممبعصالزمريصحديتهفيومر@تققي(1)

خطأ.وموالمدا"المطبوع.في(2)



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

حديثمنرويفقدأخرى،عديدةوجوهمنالحديثهذارويوقد

أبي
تاريخ"فيعساكروابن8/5،5@الكامل"فيعديابن

4-32/41"دمثق سعيد.أبيعىالعوفي،عطيةطريقمن2

علتان:فيهالإسنادوهذا

ابنهعنهنقلهفيماأحمدالإمامعنهقالفقدضعبف،عطيةأنالأولى:

1/2العللافيالجامع"في 0 وقالالحديثإ،ضعيفالمو:(1224)1

الجرح1فيحاتمأبيابنونقللأ،عطيةحديطئضغ@فئيموكانأيضأ:
5"والتعديل 0 3 / ئكتبالحديث،ضعيف9فيه:قالأتهأببهعن(2125)6
فيالتسائيوقال"،لينكوفي"فيه:قالأتهزرعةأبيعنونقل"،حديه

.@ضعيف"م@(:)ا"والمتروكونالضعفاء9

ثتمالكلبيئالسائببنمحمديجال@وكانمدل@،عطيةإنوالأخرى:
"المجروحينفيإحبانابنقالالخدرفي،أتهموهماسعيدثأبوحدثييقول:

1 6 6 /2:"
(1)أحاثيتالخدريسعيدأبيمنسمع

جعلسعيدابوماتفلما
بكذايوراللهرسولقالالكلبيئ:قاللماذاقصصه،ويحضرالكلبيئيجال@

(2)

فيقول:بهذا؟حدثكمنةلهقيل@مافاعنميويرويسحيد،أباوكناهيحمظه،
الكلبيئ،بهأرادائمادالخدري،سعيدأبايريدأئهفيتوهمونسعيد،أبو

التعجب...جهةعلىإلاحديثهكنبةيحلفلا
تدليسهيؤمنوحتىالخدري،سعيدأبيمنسماعهنبتوما@امتلت:

مصزحاجاءماإلاسعيد،أبيعنحديثهمنيقبلأنينبغيفلاالكلبيعن
الخدري1يعني:صريحأاسمهبذكر

عباس.ابنحديثمنالحديثهذارويوقد
6/1@االكاملفيإعديابنأخرجه. 4 هارونبنعمارطريقمن2

المستملي.

ال@طبوع:في(2)حا@فأ".("المطو@لى(1)



الأسفيدأحدفيرجل!زياثةلالهضك@:رلحلل
-

6/1"لاالكاملفيعديابنوأخرجه: تاريح"فيعساكروابن4،3
32/4"@مشق 0

دحية.بنبثرطريقمن

6/1لأالكامل1فيعديابنوأخرجه: 4 إبراهيم.بنمسلمطريقمن3

أبيابنعنسويد،بنقزعةعنومسلم(وثر،)عمار،ثلائتهم:
عباس.ابنعنمليكة،

الجرح"فيحاتمأبيابننقل@قدقرعة،لصحفثضعيفالإشادوهذا
ونقل@ا،الحديث@امضطربفيه:قالأتهأحمدعن(782)المه/7لأوالتعديح

يكتثلالمتين،ولي@الصد@،محلهالقوي،بذاكليسفيه:تالأتهأبيهص

بهيحتجولاحديثة،

فيحجرابنوقال)005(،"والمتروكونالضعفاء"فيالئسائيوضعفه
5للاالتقريبه9 ضعي@ه.":(54

يصح.ولا@ه،طا@أبيبنعليحديثمنرويوقد

3تاريخهفيالخطبفأخرجه: 5 8 منالغر@4/965ط.وفي3/

محمد،برجعفرعنضمرة،أبوحدثافال:الخزاز،الربغبنحميدطريق

طالب:أبيبنعليعنابيصعن@الحسينالنيعني:علي-عنأبيه،عن
بكرإ.أ@مالنفعنيماماذنفعنيالماةقالالله-ظ،رسولأن

وموتق.ئصغفبينمايهمختلصالربيعبنحميدصعيف،إسنادوهذا

6الاعتدال@1/ميزانفيإالذهبينقلفقد 1 بريحيىأن(2327)2

لي@ةإ(142)والمتروكوظالضعفاء@افيالنسائيعنهوقالكذبه،معين

3/8"الكامل"فيعديابنوقالط،بثي ويرفعالحديث،يسرقكان9ة9
ونقلدا،يعنيمحفوظةغيرالناسأئمةعنأحاديث@روىمرقوفة،أحا@يث

1/16الاعتدال!ميزان"فيالذهبي عامة@@فال:أئهالبزقانيص(2327)1

الحديث،.ذاهبيقولون:ثيوخنا

1/6"الاعتدالميزان9فيالذهبيقالفقدالاخرالرأيوأما 1 2

قال:اثهالدارقطنيوعن"،حنبلبنأحمدفيهالقولوأحسن":(2327)



-

و@لف@ائد@لعللالجامعفي

فيمه.القولئحسنالدارقطني@الرأيتالبرفاني:وعنحجقه،بلايهتكلموا"

مدفوعفهوالدارقطنيقولوأماترنيقأ،يفبدفلاأحمدقولأماقلت:
سببعديابنبينوقدسيماتضعيفصفالراجحوالنساثي.يحيىبكلام

1الكفاجمه:"فيالخطيبوقالالجرح. 05-1 أنعلىالحلمأهلاتفق":06

أولى،بهالجرحنف@جرحمعمنعددمنلوعذل@والائنان@الواحدجرحهمن
أعلم.والله@،علمه...قدباطنأمرعنيخبرالجارحأنةفلكفيوالعلة

مرسلا.الحسنعنرويوقد

مرسلأ.الحمنعن(31)الصحابقهدفضائلفيأحمدأخرجه:
لإرساله.ضعيف؟لإشاداوهذا

صحيح.سنادب@الحديطهذارويوقد

2/3وأحمد)36423(،ش@أبيابنفأخرجه: 6 له"،الفضالل"وفي6

@الثنةفيإعاصمأبيوابن9(،لاماجهوابن)ماه(،و(32)و(25)

1لا 2(،يلالأبيهالصحابقافضائلعلىإزوائدهفيأحمدلناللهوعبد2(،2

وفيالرسالةط.(80ويلاهالعلميةمأط.ا10)الكبرى""فيوالنسائي
1الاثار!معاني@ثرحفيوالطحاويلا(،له"،الصحابةفضائل" 5 8 / وفي4

1يالهالاثار"،مشكلدشرحوفي(6015)العلميةط. تحفة"وفي(59

(2631)الثريحتا"فيلاجريوا8(،6هلهحبانوابن5(،40لالأخياراا

01/3بغداد"تاريخ"فيوالخطيبالوطنط.(21)كلاو 21/1و63 3 5

12/9الغربط.وفي 0

318/18@ثمثقتاريخ"فيعساكروابن14/1،7و

3و 8 /3 3و2 هريرفأليعنصالح،أبيعنالأعمش،عنطرق،من9
أراهماله-منزوجين-قال:اوزوجأ-أنفىالمنةيث@ماللهرسولقالقال:
أبوفقالاليهإ،هلئمخيزهذامسلمبا@لجثة:خزنةدعه-@@سببلفيقال:
مالإلاقطمازنفعنيالما@ت:اللهرسولفقالعليميتوىلارجلهذابكر:

اللهنفعنيوهلبك،إلاال@هنفحنيوهلوقال.بكر،أبوفبكىقال:بكر!أي

المحمليفالةط.منوسقطت(1)



اخسفيدأحدفىرجل!زيادةالترقى:لالعلل
=

)1(؟!بكإلااللةنفعنيوهلبك،إلا

يصرخلمفإنهالأعمش،عنعنةإلافيهتخىلاالإسنادفهذاقلت:
الاتصال.علىمحمولةصالحأبيصروايةأنإلاهنا:شيخهعنبالسماع

2/2الاعتداالالاميزان"فيالذهبيقال 2 يعني:يدل@-@اوهو:(3517)4
فلاحدثنالما،"قال.فمتىبهئدرىولاضعيف،عنثل@وربماالأعمش-

عنهم:أكئرلهشيوخفيإلاالدلي@احتمالتطرق"عن"قال:ومتىكلام،
الصنفهذاعرروايتهفإنالممان،صالحوأبيوائلوأبيبراهيم،ك@

أعلم.واللهالطريق،لهذاالحديطليصح."الاتصالعلىمحمولة
9/1@االأشرافتحفة"انظر: 3 لماالمهرةإتحات@و@)82521(،4

9للأ7/112المسند!أطرافو")64381(،41/416-516 26).

عنالأعمش،روىما@سانبدهبعضفيالزبادةحصلترمما@

يارجل:قالالله:عبدقالقال:شرحبيل،بنعمروعنوائل،أبي

@ا،خلقكوهوندالتهتدعوأن@اقال:الله؟عندأكبرالذنطأيالله!رسول

خثيةولدكتقتل@نثم"قال:أي؟ثمقال:
قال:مع@ا،يطعمأن(3)

تصديقها:@اللهفأنزل"جركبحليلةتزانيأن@ائثمقال:أي؟ثم

إلاتلنهحغقنىااقتسيقتلحنرلام@خوإلفافيع@فء@للهلارآيين"

6،8المرقاد:1@@أثا،يققفنكيفحلرمنيزللثولابالحق

الأعمش.فيهاختلفالحدياهذا
16)9/2ريلبخااجه:خرفأ ومسلم)2357(،9/091و(86
63 /1-6 الإيمان@ما@فيمدهوابن5(،671)يعلىوأبو1(،42)(86)4

(4)

أحمدروايةلعط

ومم.ومر"وانلألياب@المط@وعإفي
الحايخة.مىرأنشهاالكبأصلمنمقط
ال@خاري.ررايةلفظ



-

@لفعالد@@لعللفي@لجامع

9"للوصلالفصل"فيوالخطيب)664(، 2 9 /2-93 /2والعلميةط.0

8 2 جربر.طربقمنالهجرةط.8

2/9"للوصلالفصلفياالخطيبوأخرجه: 27-9 2 العلميةط.8

8و 2 6 /2-8 2 المسعوثي.معنبنعبيدةابيطربقمنالهجرةط.7

9"للوصلالفصل"فيالخطبوأخرجه: 2 8 / 8والعلميةط.2 2 7 / 2

أنيسة.أبيبنزيدطريقمنالهجرةط.

5عوانةأبروأخرجه: 8 /1-5 الحليقه@فينعيموأبو)151(،9

4/1 4 5-4 9"للوصلالمصل"فيوالخطيب6،1 2 8 /2-9 2 ط.9

8والعلمية 2 7 /2-8 2 الثوري.سفيانطريقمنالهجرةط.8
نمير.بناللهعبدطريقمن(465)"الإيمان@فيمندهابنوأخرجه:

عننمير(بنوالثوري،واوزيد،عبيدة،بووا)جرير،خمستهم.

الإشاد.بهذاالأعمش،

الرواة.منثمانيةوخالفهم

فيوالنسائيا(،لملأ7)والبزار4،3وا1/038أحمدةفأخرجه
1لعلأاالكبرى" لهالتفسبرإ،"وفيالرسالةط.(11304)والعلميةط.(13

ط.2/183والعلمبةط.2/193@للوصلالفصل"فيوالخطيب3(،)مه

معاوية.أبيطريقمنالهجرة

2/93"للوصلالفصل9فيوالخطيبللأمل@،الثاسيوأخرجه: ط.0

8والعلمية 2 9 /2-83 شيبان.طريقمنالهجرةط.0

4حبانوابن)8905(،يعلىأبووأخرجه 4 فيوالخطيب3(،1
أبيطريقمنالهجرةط.2/083والعلميةط.2/193للوصل(الفصل"

الحناط.شهاب

زياد.بنالواحدعدطريقمن(487)الاشيوأخرجه:

2/93للوصل!الفصل"فيالخطيبوأخرجه: العلميةط.1

لنالعزيزوعبدزيادبنالواحدعبدطريقمنالهجرةط.183-2/083و

ين(.دو)مقرمسلم



الأسفيدأحدفيرجليزيادةلالثترك@:لالملل
=

2/19"للوصلالفصل1فيالخطيبوأخرجه: 2/183والعلميةط.3

تمام.بنقرانطريقمنالهجرةط.
2/19"للوصللأالفصلفيالخطيبوأخرجه: 2/183والحلميةط.3

زكريا.بنإسماعيلطريقمن

93-2/193للوصل!الفصل1فيالخطيبوأخرجه: العلميةط.2

83-2/183و مدرك.بنحجوةطريقمنالهجرةط.2

الواحد،وعبدشهاب،وأبووشيبال@معاويض)أبوثمانيتهم:

عنوائل،بياعنلأعمش،اعنوحجوة(اسماعيل،دوقران،العزيز،وعبد

أسانيدهم.فيسرحبيلبنعمرويذكروافلمالله،عبد
5/12"لأالعللفيالدارقطنيقال الأعمقورواه9:(833س2
الأعفى،عننمير،بناللهوعبدوجريرومحمرالئوريفرواهعنه:واختلف

شهابأبووخالفهم:الله.عبدعنشرحيل،بنعمروعنوانل،أبيعن

الأعمش،عنفرووهالرحمنعبدبنوئيبانالضرير،معاويةوأبوالحناط،
1الله.عدعنوائل،أبيعن

00.

2/9للوصل!الفصل"فيالخطيبوقال 2 سليمانوأما"العلمية:ط.4

أبيبنصزيدالمسعودي،محنبنعبيدةأبوفرواهعليه:فاختلفالأعمش
الضبي،الحميدعبدبنوجريرالخارفي،نميربناللهوعبدالجزري،أنبسة
يحيىرواهوكذلكالله.عبدعنشرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيعنعص

وأبوالجراح،بنوكيعورواهلأعمث@.اعنالئوري،سفيانعنالقطان،
بنالواحدوعدالحناط،شهابوأبوالرحمن،عبدبنوشيبانالضرير،معاوية

الخلقاني،ركريابن@)سماعيلتمام،بنوقرانمسلم،بنالعزيزوعبدزياد،
عنواثل،أبيعنعمش،ا،عنرووهتسعتهمالغساني،مدركبنوحجوة

."شرحبيلبنعمروفيهلي@اللهعد

فيوالاختلاف،يضرهمالامحفوظ،كلاهماالطريقانوهذانلتول:
أبيعنالأعمش،عنشهاب،أبوالخبر:هذاالروىحبان:ابنيقولذلك
الله.عدعنوائل،أبيعنالأعمش،عنوكغ،صرواه:الله.عدعنوائل،



يالف@ائد@لجامعلحى@لعلل

@رواه:الله.عبدعنواثل،أبيعنلأحدب،اواصليعنشعة،ورواه:

جرير،ورواه:الله.عبدعنشرجيل،بنعمروعنوائل،أبيعنمنصور،

@رواه:الله.عبدعنثرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيصالأعمثى،عن

بنعمروعنوائل،أبيعنوواصل،ومنصورالأعمثىعنالثوري،سفيان

الثمععبدمنسمعهوائلأبويكونأنأنكرولستال@ه.عبدعنشرحبيل،

جميعأالطريقانيكونحتىال@هعبدعنشرحبيل،بنعمرومنوسمعه
محفوطين

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

7/9لنسائيالأخرجه: لعلميةاط.ي@743(لهالكبرى"،"وفي0

3ولا شعبقعأخبرناقال:هارون-ابنوهويزيد-طريقمنالرسالةط.(46

له.الله،عبدعنواثل،أبيعنعاصم،عن

عليه،يزيدتابعأحداأننعلملاخطأوهذا"عقبه:الشائيقال

واللهواصل،هوإنماخطأ،هذايزيدوحديطقبله،الذي:(1)والصواب
أعلمتعالى

6/43"الأشرات@اتحفةفيالمزيوقال واحدغيررواه".(9279)0

."وائل..أبيعنواصل،عنشعبفعن

شعبة.أصحابخالفأتهيخهيزيدوهمعلىيدلومماأقول:

4أحمدأخرجه:فقد 3 4 / 4و1 6 جعفر.بنمحمدطريقمن4

1/4أحمدوأحرجه: 3 أسد.بنبهزطريقمن4

.(26ياالطيالسيوأخرجه:

4/1الأولياءداداحليةفينعيمابووأخرجه: 4 بنعمروطريقمن6

وق.زمر

يديزتابعاحلألحلملاوعارةإالكلام،نهايةبلىالرسالةط.لحيسقطهاص(1)
ليتردلمعليط

الكل@ةمنهأنعلأيزيدا"""الحلميةط.سوجاء"المتن"

ترى.كمادأنجنهاالصرفمنممنوعة



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةلالهضقىةللعلل
-

الربغ.بنسعيدطريقمن(3183)الترمذيوأخرجه:
عنشدفعنوسعيد(وعمرو،والطيالسي،وبهز،)محمد،خمستهم:

به.مسعود@صبناللهعبدعنوائل،أبيعنواصل،

عاصم.عنالطريقهذاغيرمنرويالحديثأنعلى
2/93للوصل!الفصل"فيالخطيبفأخرجه: -2/836والعلميةط.5

بهاعاعبدعنعاصم،عنميمون،بنمهديطريقمنالهجرةط.837

فومر

9"للوصلالفصل"فيالخطيب 2 5 / أنإلاالعلمية:ط.2

ونلكواصل،بدلعاصمعنميمون،بنمهديعنقال:الرواةبعض

2/93"للوصلالفصل"فيوقال@،وهم كتابيأصلفيكدا9ةالعلميةط.5
وعفان،الرليعبنالحسنعنسقناهكماواصل،عنوالصواب:عاصم؟عن

1ميمون.بنمهديعن
00.

837والعلميةط.2/593للرمل،الفصللافيالخطيبوأخرجه: / 2

وائل،أبيعنعاصم،عنشيبان-يعني:معاوية-أبيطريقمنالهجرةط.

موقوفأ.فذكرهالذنب...أعظمقال:الله،عدعن
عنهرويإذهذا،حديت@فيعاصماضطرابيتبينتقدمماخلالمن

أبيعنالثاني:فيوقاللرفعه،واثلأبيعنالأول:فيفقالآوجه،ثلائة
وبينبينهالتيالوساطةفحذفاللهعبدعنالثالث:فيوقالفوقفميوائل

د@ه.مسعودبناللهعبد
قدمناه.ماغيرسواصلحديثرويوقد

4أحمدفأخرحه: 6 2 -2/934"للوصلالفصللافيوالخطيب1،/

93 83والعلمبة.@5 6 / مبمون.ابنوهومهدي،طربقمنالهجرةط.2

2/93"للوصللأالمصلفيالخطيبوأخرجه: 2/83والعليةط.4 5

مغول.بنمالكطريقمنالهجرةط.

1البخار@6/وأخرجه: 37@14 7 الكبرىأ،وفي7/09والنسالي@،6



-
يللف@ائد@لعللفي@لجامع

"العلل"فيوالدارقطنيالرسالة،ط.(3463)والعلميةط.(3477)له

2 2 3 / الئوري.سفيانعنسعيد،بنيحىطريقمنمأ34)س5

عنوالل،أبيعنواصل،عنوالثورلمجأومالك،)مهدي،ثلاثتهم.

عبدالله.

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1/4أحمدفأخرجه: لخطيبوا8/1،8والبيهقي)5781(،والبزار3،4
9لماللوصلالفصل@@في 2 3 / 2/8والعلميةط.2 9 طريقمنالهجرةط.0

مهدي.بنالرحمنعبد

2/9@اللوصلالفصل"فيالخطيبوأخرجه: 2 2/08والعلميةط.3 2

كثير.بنمحمدطريقمن(42)والبغويالهجرة،ط.

منصورعنالثوري،سفيانعنومحمد(الرحمن،)عبدكلاهما:

به.الله،عبدعنشرحيل،بنعمروعنوائل،أبيصوواصل،والأعمش

فكماالصحة،عنتحيدهعلةفيهأنإلاالصحة،ظاهرهالإسنادوهذا

بنعمروبإثباتعنهالثوريطريقوأنطريقان،فيهلهالأعمشأنتقدم

أبيعنيرويهلأنهثالأعمشطريقمنأعلىواصلطريقوأنشرحببل،
علوبينجمعالإسنا@ينبينالجمعففيوساطقعبلامسعودابنعنواثل،
التوهم.بسبيلإلامحالوهذاونزول

2فيالبخاريروىفقدالوهم،هذاعلةالعلمأهلبينوقد 0 4 /8

لافذكرتهقال:أنهعليابنوهوعمرو-عن(6811)عقب
عنوواصل،ومنصورالأعمشعنسفيان،عنحدثناوكانالرحمن،لعبد

"الفتحدافيالحافظوقالدعط،دعهقال:ميسرة،أبيعنوائل،أبي

12/1 4 عنالحديابهذاحدثالثوريأنوالحاصل)1186(:ا...0
أبيبينفأدخلاومنصور،الأعمشفأماوائل،أبيعنبهحدثوهأنفسثلاثة
عنالقطانيحيىفضبطهفحذفه،واصلوأماميسرة،ابامسعودابنوبينوائل

فحملتفصيل،بغيرأولأبهفحدثالرحالنعبدوامامفصلأ،هكذاسفيان



الأسفيدأحدفيرجليزيادةلالثترك@.للعلل
-

فيميسرةأباوأدخلالئلاثةفجمعوالأعممض،منصورروايةعلىواصلرواية
علىفاقتصرتردد@يهكأنهفصلهيحيىأنعليبنعمرولهذكرفلماالسند،

واصلطريقوتركفحسب،والأعمشمنصورعنسفيان،عنبهالتحديث

احتلفالتيللطريقوالضميراتركهأي:دعمادعهفقال:9ةقولهمعنىوهذا

عماد@قوله:بعدروايتهفيخلفبنالهيثمزادوقدواص،روايةوهيفيها،

السنداتركأي.@الدعأقوله:محنىأدفعرفذلك،بعدواصلافيهيذكرفلم

كاناندوائل،أباأنحاصلهالكرماني:وقالميسرة،أبيذكرفيهلي@الذي

المرادوليىقال:عه،يروهلمالحديثهذافإنالله،عبدعنكئيرأروىقد

لموافقةالواسطةبإسقاطالروايةترجيحلهظهرلكنعليصالطعنبذلك

ذكرلأنثفيهالترثدآجلمنتركأتهقدمتهمايظهروالذيقال،كذاالأكئرين

فيهطعنأتهبستلزمبدونهبهفتحديثهواصلروايةأصلفيكانإنميسرةأبي

فيزادفيكونالأصل@يروايتهفييكنلمو)نالضبط،بقلةأوبالتدلي@
وسكتفيصعدهترثدلاعمنالحديثبروايةفاكتفىيسمحه،لمماالسند

وحدهواصلعنسفيان،عنمرةبهحدثالرحمنعبدكانوقدغير@عن

ساقهانبعدالترمذيلكنوالئسائيالترمذيةأخرجهكذلكميسرفأبيبزيادة

ومنصور،الأعمشعنسفيان،طريقالمذكوربالسندعلبهعطفواصلبلفظ

لنوعمثالأالسندهذاالخطيبوفكرالأمر،أولفيكاننلكوكأنبمثله،قال
علىالرحصعبدوافقكثيربنمحمدأنفي:وذكرالإسناد،مدرجأنلامن

تفصيل.بغيراللاثةعنالحديثفيصيرسفيان،عنالأولىروايته

اختصرلكنكثيربنمحمدعن@الأدب1فيالبخاريأخرجهرقدقلت:

الأعم@شفضمكثيربنمحمدعنداودأبووأخرجه:نصور.علىالسندمن

عنالليثي،مسلمأبيعنالطبرانيطريقمنالخطيبةوأخرجهمنصور،إلى

عنئلاثتهمالبرقي،العباسأبيطريقومنالقاضيويوسفالمئنىبنمحاذ

فينعيمأبوأخرجه:وكذاالثلائة،عنسفيان،عنكئير،بنمحمد
علىفيهالاختلاتالحطيبوذكرتقدم،ماوفيهالطبراني،عن"المستخرج"

واصلعلىليهيخلفولموحذفه،يسرةأبيذكرفيالأعمشوعلىمنصور



-
يللف@اثد@لعللكي@لجامع

منوالنسائيالترمذيأخرجهوقدقلت:سميان،روايةغيرفيإسقاطهفي

منصورروايةالترمذي:تاللكنميسرفأبيبحذتواصلعنشعبةرواية

ميسرة.أبيبإنباتيحني:أمح

عنالتصعبيدبنالحسنرواهوقال:فيه،الاختلاتالدارقطنيوذكر

التيسابوريبكرأبيالحافظعنونقلواعل،كقولاللهعبدعنوائل،أبي
مهديابنبهحدثلماالثلانةبينجمعالئورييكونانيثبهقال:ثها

منالإدراجفيكونةيعنيغيرهما،بهحدثلماوفصلهكئير،بنومحمد

شيءعلىالكلامتقدموقدنعالى،اللهعندوالحلمالرحمن،عبدمنلاسفيان
."الفرقانسورةتفسيرليهذامن

الإتران:بدونالحافظإليهأشارالذيالطريقأما@مول:
7/8والشائي)2813(،الترمذياخرجه:مافهو @الكبرى!،وفيإ9

3للا مهدي،بنالرحالنعدطريىمنالرسالةط.(3462)والعلميةط.(47
عنشرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيعنواصل،عنسفيان،حدثناقال:

به.اللصعبد

قالالإقران،روايةعلىالعلمأهلتكلموقدشحبصالثوريفخالف

5/2"العللفيإالدارقطني 21-2 2 2
واصلرواهوكذلك9لمأ:34)س

واصل،عنميمون،بنومهديوشعبةالئوريفرواهعنهواختلفالأحدب،
عنالثوري،عنمهدي،بنالرحمنعبدصرواهالئثاعبدعنوائل،أبيعن

علىووهمالله،عبدعنسرجيل،بنعمروعنواثل،أبيعنواصل،
فييذكرولميحبى،رواههكذااليسابوري:بكرأبولناقالالثوري...

بنومحمدمهديبنالرحمنعبدورواهشرحبيل،بنعمروواصلحديا

بنعمروعنوائل،أبيعنوالأعمش،ومنصورواصلبينفجمعاكثير

بنالرحمنلعبدالثلائةبينجمعالثورييكونأنفيثهالله،عبدعنشرحيل،

وحملخلافأ،بينهميذكرولمواحدأإسنادهمفجعلكثير،ولابنمهدي
فجعلسحيدبنيحيىوفضلهومنصور،الأعمشحدبثعلىواصلحديث
شعبةلأنثالصوابوهواكععبدعنوائل،أبيعنواصل،حديط



الأسانيدأحدفيرجل!زيادةلالهضك@لالحلل
-

رواهكماالله،عبدعنواثل،أبيعنواصل،عنروياهميمونبنومهدي

"للوصلالفصل9فيالخطي@وقال"،أعلم..واللهعنصالثوريعنيحيى،

2/9 هذاروايةعلىالحبديكثيربنومحمدمهديبنالرحمنعبداتفق":24

فيخلافوببنهمسقنا@كماالمسمينالثلاثةالنفرعنسفيان،عنالحديث
.@يةارو

واصل.فيهايذكرلماليالروايةوأما

.(19720)الرزاقعبداخرجه:فقد

1/4أحمدوأخرجه: 8/1والبيهقي)ثأ،(3182)والترمذي3،4 من8

الرحمن.عبدطريق

1البخاريةواخرجه 37 / 6(14 16)8/402و(76 لأخلقوفي(81

1لهاالكبر@دافيوالنسائي)373(،لهالعبا@ا،أفعال 7 التفسير"،"وفي(61
5/2العلل!9فيوالدارقطني8(،3لاله 2 القطان.يحىطريقمن(83رو2

5والفكرط(12302)نفسيرهفيالطبريوأخرحه: 0 7 / 1 عالمط.7
العقدي.عامرأبيطريقمنالكتب

سفيانعنعامر(وأبوويحيى،الرحمن،وعبدالرزات)عبدأربعتهم:

الله.عبدعنميسرة،أبيعنوائل،أبيعنوسليمانمنصورعنالثور@،

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

9"للوصلالفصل"فيالخ@فاخرجه: 2 7 / 2/8والحلمبةط.2 2 5

حدئنافال:الحربي-إسحاقابنوهوإبراهيم-طربقمنالهجرةط.

أبيعنمنصور،عنمعمر،عنالرزاق،عبدحدثناقال:علي،بنالحن
نحوه.عححروالنبيعناللصعبدعنمسروق،عنوائل،

2/9"للوصلالفصل"فيالخطيبقال 2 منصورأما"العلمية:ط.4

عنميسرة-أبووهوئرحبيل-بنعمروعنوائل،أبيعنيرويهفكان

."درراصلةروايتهفيالرحمنعدزاد(1)



-

يالععالد@لعلل@لجامعفي

بنحفصوابوالحميدعدلنجريركذلكبهحدثمسعود،بناللهعبد

فيهيختلفوالممنصور،عنأربعتهمراضد،بنومعمرعمر،بنوصرقاءالأبار

بنعمروبدلمسروقعنوائل،أبيعنقال:معمر،عنالرواةبعضانغبر

فيما.شبهةلاوهموذلكشرحبيل،

4/1الحليةا"فينعيمأبروقال الأعمشأصحابمعمروخالف":46
اشه.عبدعنمسروق،عنوائل،أبيعنالأعممن@،عنفرواه

الذيبالاسنادمنصورعنرواهإنمامحمرأأنوالصواب:قال،هكذا
منولامعمرمنلي@فيهالوهمانيبدوفالذيالخطيبذكرهماوأماذكره.

إسحاقبنإبراهيمطريقومنالإسنادهذاقبلالخطيبلأنالرزاق.عبد

قال:الرزاق،عبدحدثناقال:الملك،عبدبنمحمدحدثناقال:الحربي،

عنشرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيعنمنصور،عنمعمر،أخبرنا

عبدالله.

أماالملك.عبدبنومحمدعلي،بنالحسنبينالخلاتيكونلذلك

عنوانل،أبيعنمنصور،طريقإنحينفيتابعالهأجدفلممسروقطريق

متداول.مهورثرحبيلبنعمرو

1لاجامعهفيمعمرأخرجه:فقد 1/4وأحمد1(،97 والبخاري3،4
6/2 العباثا،أفعالخلق"وفي(7520)كا9/6و(6001)8/9و(44*)2
وابو@اود1(،14)(8للا1/63ومسلم)573(،و(437)و(372)له
(02 الفكرط.(23102)تفسيرهفيوالطبري5(،130)يعلىوأبو1(،3
5و 0 7 / 1 1/5عوانةوابوالكتب،عالمط.7 (4415)حبانوابن)251(،9

4/1الحليةأ"فينعيموأبو)6144(،و الإيمان!شعب9فيوالبيهقي4،6
أبيعنمنصور،عنطرقمنالرشدط.(4)مالاوالعلميةط.(5370)
أفي:@اللهرسوللمألثقال:الثصعدعنضرحبيل،بنعمروعنوائل،
إنله:تلتتال:خلقئطوموندادثهتجعلدلتال:الله؟عدأعظئمالذنب
يطمملنمخافةولدكنفتللنالثتمقال:أفي؟ئمقلت:قال:لعظيئم،فلك
جلىئأ.حلبلةتزاني@نثنم"تال:افي؟ننمنلث:نال:معه



الأساليدأحدفيرحلزيادةلالحث@ترقىةللملل
-

03-6/389لأشرا@هاتحفةانظر:إ ة!لمهراإتحا@و"لما(،80)9

4/1المشد!اطرافو")72031(،01/04104 9 4(5660).

ومثلناالأسانيد،@حدفيرجللزيادةفكرنا@مثلةقددمناوما@
فيصحابييز@دفقدتابعي،وتابعتابعي،ذكرفيحصلتزياثةفيلللك

روىمانلك:مثال@،هو@لصو@الزيادةمذهذكرويكونالاسناد،

عنجريج،ابنأخبرناقال:الرزاق،عبدحدثناقاد:نضر،بنإسحاق

فيدعاالبيت،يك@تالنبيئدخللماقال:عباسابنسمعتقال:عطاء،
قبلفيركعتينركعخرجفلمامنه،خرجحتىيصلولمكئها،نواحيه

القبلق@.لمذهوتال:الكعبة

1/1البخاريأخرجه: 1 الإسناد.بهذاإسحاق،عن(3)ما0

عنالرواةحالفإسحاقأنإلاالصحة،ظاهرهالحديثهذالقول:

اعبد

عند"المصتف@راويةوهويإبراهيمبنإسحاقرواه

1/2المهرمهإنحاف"فيكماعوانةوأبي0(،569)الرزاقعبد 8 9(015).

2حمد،/اجه:خروأ 0 2و1 08.

5/2التسائيوأخرجه: 2 لعلميةاط.(3900)لهلكبرىأ،ا"وفي0

أصرمبنخشيثىعاصمأبيطريقمنالرصالةط.(3وللامه
يحيى.بنمحمدطريقمنبتحقيقي(432)خزيمةابنوأخرجه:

طريقمن(31)زيد"بنأسامة@م@دفيالبغويالقاسمابووأخرجه:

مسعود.بنأحمد

@الباريدفتحفيكمامستخرجيهمافينعيموأبوالإسماعيليوأخرجه:

6 4 9 / راهويه.بنإسحاقطريقمن(3لعاعقب1

.(1715)الالتقريب@حافظنقضومو:(1)



-

@لف@اثدي@لعللفيالجامعى

مسعو@بنوأح@دومحمد،وخشيش،وأحمد،)إسحاق،ستتهم:

ابنسمع@قال:عطاء،عنجريج،ابنعنالرزاق،عبدعنراهويه(وابن

فيدعاالبيت،دخللمالمجوالنبيئانزيد:بنأسامةأخبرنييقول:عباس
فئلفيركعتينركعخرجفلمامنة،حرجحتىفيهيصلولمكئها،نواحيه
زيد.لنأسامةالإسنادإلىفأضافوا"@لقبلةمذه"وقال:الكعبف

الرواية.هذهعلىالرزاقعبدتوبعوقد
4/9مسلمأخرجه:قد@ 6(01 (0303)خزيمةوابن)593(،(33

)43(،زيدلأبناسامةمسند"فيالبغويالقاسموأبوبتحقيقي،(3015)و

3والبيهقي)2903(،"المستخرج9فينعيموأبو 2 8 / بنمحمدطريقمن2

بكر

1/38الاثار"محانيضح"فيالطحاويوأخرجه: العلميةط.وفي9
@يالبعويالقاسموأبو)9322(،

حبانوابنا(،يازيد،بنأسامةمسند"
النبيلعاصمأبيطريقمن(9230)لاالمستخرج"فينعيموأبو2(،3لد.

طريقمن(32)ريد،بنأسامةمسند@@فيالسغويالقاسمأبووأخرجه:
الأمويسعيدبنيحيى

2أحمدوأخرجه: 0 8 زيد"بنأسامةلأمسندليالبغويالقاسموأبو5،/
عباثة.بنروحطريقمن(24)

لعلميةاط.(3892)لهالكرى"،"وفي2لماه/لنسائياوأخرجه:
(33)زيد@ابنأسا@همسند@@فيالبغويالقاسموأبوالرسالةط.وي@783(

(3)

مأ760)انؤيسه"يحطئ،فدصلوت"وهو.

1ومو .(2977)النقريبه"نشانققي0

.(7554)لنفرسها@يعرس@صمو@،@وهو:

1/1الأثرا@اتحفةو@الرسالفطالكبرى"و@دالمحتبى!في 7 ديرلم(110)4

1الأتمرا@هتحفة"فيالمزيقالالإمفا@فيعاساسافهلجد 6 5 / :(9يلا1
عنعطاء،عنحريح،ابنأصل@ررادأليبرالعزيرعدالمحيدسعد@رواه@

مي=وقعالرسالة:ط.الكرى!السنمحققإوقال."عاسابنكريدولمأسامق@



اخسفيدأحدفيرجلزياثةلالثترك@.لال@لل
-

رواد-أبيبنالعزيزعبدابنوهوالمجيد-عبدطريقمن

عنالمجيد(وعبدصروح،ويحيى،عاصم،وأبو)محمد،خمستهم:

لالطوات،أمرتمإتماةيفولعباسابنأسمعتلعطاء:قلتقال:جريج،ابن

يقول:سمعتهولكنيدخوله،عنينهىيكنلمقال:بدخوله؟تؤمرواولم

ولمكلها،نواجهفيدعاالبيتدخللما@الثبيئأنزيد:بنأسامةأخبرني
@المنهوقال:ركعتين،اليتفئلفيركعخرجفلماخرج،حتىفيهئصل

البيتسقبلةكلفيبلقال:زواباها؟أفينواحيها؟ماله:فلت@لقبلة!

عباس،ابنأسندهالحدياأنةالصوابيتبينالمتابعاتبهذهتلت:

تخريجهعلىالرواةتواترالذيجريج،ابنطريقسيمالازيد،بنآسامةعن

هدافيالعلمأهلأقوالاختلفتوفدزيد@ه.بنأسامةعنمسندأ

77"الباريفتحفيإبخئكرجبابنفقالالحديث، روايةأنإلا:3/

في@،وهم...منهافإسقاطهأسامة،ذكرفيهاجريجابنعنالرزاق،عبد
6@االباريقح"فيحجرابنقالحين 4 9 / لطريقذكرهعقب(3لعائعيد1
فيه.أسامةذكريعني"الأرجحوهو"جريج:ابنعنبكر،بنمححد

ذئذووالحكمروايةتصحيحمنهيفهملاجمل@الحافظقالهماقلت:

لهذهالترجيحفهذابكر،بنمحمدروايةرجحاندئهف@الأخرى،الرواية

محفوظةالروايينكلتانف@ذلكغيروأماالأخرى،الروايةإلىبالشبةالرواية

أعلم.واللهمنها،أيصحةعلىغبارولا

ومدهاتفيعاصاسلزيالةأمامفعنعباس،ابنصعطاء،عىالسخ:-

لنالمحيدعدروايةفيوحودماعدمعلىالمزيونصالتحثة،ديتردلمالزيعة

كلامه.انتهى"أعلمواللهروا@ابي

3/2الأصولالحا-كاببلحرحوعي@حدنلت. 2 ثكرفدالأنبرابنوحلت4

1000@أسامةصعباس،النعرالساتي،روابةدرليةبقولهوفدصهالحديت
الحديث.فدكر

بناللهعدإسادهفيودكرأعلا@ثيكماالحديثخزجقدالبغويالغاسمباأن(ك@ا

عاس.
لمسلم.اللفظ(1)



=

ئدلفعا@لعلل@معفيلعاا

4/5و9(،للاالهلأا/"لأشراتاداتحفةةوانظر 1 إتحافودا)2295(،2

1/2المهرة، 8 2المسند@1/اطراتولا1(،05)9 38(96).

عننصر،بنإسحاقروايةبمثلعباسابنعنالحديثهذارويوقد

زيد.بنآسامةفيهيذكرلمأي:ثالرزاقعد

2أحمدفأخرجه: 37 / 97ومسلم)336(،حميدبنوعبد1،3وا1 / 4

(11 38الاثار@1/معانيشرح"فيوالطحاوي9(،3للا(33 ط.وفي9

عطاء،عنيحيى،بنهمامطريقمن(3207)حبانوابن)1422(،العلمية

عدفقامسوايى،سثوفيهاالكعبةيهاللهرسوذدحلقال:عباس،النعن

ئصل.ولمساري!كل
4/5"الأسرافتحفة"وانظر: 2 5يلا6 3/1المسند"أطراتو"6(،9 7 2

عباسابنذكرلمحونمنأعني:ز@اسامةعنعطاء،عنروي

5/2أحمدفأخرجه: 0 5/2والنسائيئ2،1و.9 1 2و.9 وفي2
(3884)و(3883)والعلميةط.(3899)و(3898)و(3897)لهالكبرى@ا،الا

عوانةوأبوبتحقيقي،(3005)و(3004)خزيمةوابنالرسالة،ط.(3لملا5)و
1/2المهرظإتحافدافيكما 8 المختارظ9فيالمقدسيوالضياء)051(،9

0 / عنسليمان،ابيبنالملكعبدطريقمن(3331)و(1331)421-121
زيد.بنأسامةعنعطاء،

1/1لاالأسرافتحفة"وانظر: 73(110).

لعطاءسماعأفكرأثهإلاالملكجدروايةبنحوعطاءعنجريرصرواه

@ه.أسامةمن
قال:عطاء،عنطريقهمنبتحقيقي(30للا.خزيمةابناخرجه.فقد

زيد.بنأسامة

لاأنهإلاوجلالته،الفنهذافيتقدمهعلىفعطاءفيه،مافيهوهذا



الأسفيدأحدفرجل!زيادةلال@ضل@:رلحلل

عطاء"ة(570)لابنه"المراسيل9فيحاتمأبوقالأسامتعمنسمعلهيذكر

يسمعلممنعدادفيزيدبنأسامةزرعةأبووفكرأسامته،منيسمعلم

رباخأبيبنعطاءمنهم
لاأسامةعنعباسابنلقلهماأنوهوأمر،الحديثهذافيبعي

بلال.عننقلهومازيد،بنأسامةعنعمرابننقلهمامعيتناسب

أسامه.حدلتأما

فيالبغويالقاصموأبو)2652(،والبزار5/40،2احمدأخرجه:فقد
1/3المعاني!لأسرحفيوالطحاوي)03(،زيد!بنأسامةمسندا 9 .@وفي0

2لاالعلمية )693(،الكببر!"فيوالطبراني2(،503)حبانوابن4(،2

1لأالمختارمهفيوالضياء 0 2 / 1و(1314)4 0 3 / بنعمارةعن(1315)4

عندكنتفلمااليت،فدخلتحاجاخرجثقال:الحثاء،أبيعنعمير،

جبيإلىقامحتىعمرابنوجاءقال:بالحائط،لزفتحتىمضيثالساريتين

البيت؟من@اللهرسولصلىأينله:قلتصلىفلماقال:أربعأ،فصلى

صلى؟فكمقلت:تقالصلى،أتهزيدبنأسامةأخبرنيهاهنا،فقال:قال:
صلى.كمأسألهلمئئمعفرأمحةمكثتأنينفميألومأجدنيهذاعلىقال:
فجاءقال:مقامهفيفجئتقال:حاجاخرجتقال:المقبل،العائمكانفلما

صلىثئممنة،أخرجنيحتىيزاحمنييزلفلمجنبي،إلىقامحتىالزبيرابن

أربعافيه

وألو)3652(،و(1347)رلبزاوا9(،071)لرزاقاعبدوأخرجه:

الكبير"9فيوالطبراني)74(،و(4يلازيد!بنأسامةمسند@فيالبغويالقاسم

عنأبيه،عنالشعثاء،أبيبنأسعثعنيسراثيل،طريقمن(1029)

فلوأرلى،لكانحاتملألياخسبلوالقولمداولحل(520)التحصيلامعجطد(1)
ليابن(عهشقلهأولىلكانالقولمداقاتلأبو@رعةكان

أنحهدتوقد3،حا

أليترلصعليهوقفتللفلث،علىأقففلم@رعةلأبيالقولهدامثلأجد
3@؟اتحصيللتحفةفيحاتم 4 9

احمد.روايةلفظ(2)



-
يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

زيدبنأسامةبينيمشيمجيبراللهرسولعليناخرجقال:عمر،بناللهعبد

زيد،بنأسامةخرجفلمامعروضفخئبةوفيهاالكعبةدخلحتىوبلال

وصلىيمينهعنئلثهاالخثبةمنتركفقال:@؟اللهرسوذصغكفصأله

بلالأ.أسأللمقال:صلى؟كمقلث:شماله،عنالباقيالثلثفي
عيرأسامفعنولي@بلاليعنبنحوهمحفوطفإنهالمتنهذاأماقلت:

الأول.الراجحيكونلذلكفيه.الواهمإلىأهتدلمأني

1/2المسندلأأطراف@اوانظر: 38(97).

بلال.عنعمر،ابنطريقأما

الزهري@صعبأبيبروايةي@231(الموطأ@ا@افيمالكأخرجه:فقد
(181)و(180)مسندهفيالافعيئطريقهومنالليني،بروايةا(ويلالما

2/3البيهقيئاخرجه:الافعيطريقومنشحقيقي، 26-3 2 ودي7
0يهلهلأ،المعرفة" الوعي.ط.(27701)والعلميةط.(83

3أحمدأخرجه:مالكطريقومن / 3و381و211 / ا/والبخارئ6،1
1 3 4/9مسلمو0(،55)4 1لا5 (0232)ودابو@وأ)م@3(،(32

حبانوابن1(،041)الكبير!"فيوالطبراني2/6،3والتسائيئ)4202(،و
3والبيهقييا.23(، 2 7 / انعمر:ابنعننافع،عنوه/2751

الحجبيطلحةبنوعئمانزيل!بنوأسامةهوالكعبةدخلبمحنهاللهرسول
حينبلالأفسألثالله:عبدفقالفيها،ومكثعليهفأغلقهارباح،بنوبلال

عنوعموثينيسارهعلىعمو@أجعلفقال:في؟اللهرسوذصنعما@اخرج،

ثنمأعمدة،ستةعلىبومئل!البيتوكان@راعه،أعمدةوثلاثةيمبنه
صلى

الروايةوفيبينصعنوعمو@أيارهعموثأصالخري.وعندفعياثعندجاء(1)
يسلىهصعوثيىمسلم:وعديار@عىوعمودينيسيهعمودأصلنا@عي.التانية

ياره.عىوعموثأيصينهصعموثينروابينديأحمدوعديميه،عنوعمر@أ
ففيطرقلهلافععنوالحديتالرهري.مصبأبيررايةمالك،لفظ(2)



الأسفيدأحدفىرجلريادهلالثترك@:رلملل
-

2/1"الأسرافتحفة@الظر:كثيرة.طرقعمرابنعنوللحديث 3 0

1/6المسند!أطراتو@ا@@2@م.@ 3 9(1298).

@لمزيد،ذكر@لر@هيصحةمعاثسانبد@حدفير@ربز@دوقد@

الرحم@؟عبدبنيزيدروىمامثاله:الر@هي،هداكردورنالإسنادو@حة

بنعبيدةأبيعنعمرو،بنالمنهالحدثناقال:الدالاني،خالدأبو

اللهيجمعقال:ذ@نه،اللهعبدعنمسروق،عنمسعود،بناللهعبد

منترضواألمالناس،أيهايامناب:فيناثيقال:القيامة،يومالناس

منإلىمنكمإنسانكليوئيأنوصوركمورزقكثمخلقكنمالذيربكم

عزير،شيطانعزيرايعبدكانلمنويمثلقال:الدنيا؟فييتولىكان

جثوما،الإسلامأهلويبقىوالحجر،والعودالشجرةلهميمثلحتى

ماربألناإنفيقولون:الناس؟ينطلقكماتنطلقونلالكممالهم:فيقال

وبيهبينناقالوا:رأيتموه؟إنربكمتعرفونفبمفيقال:قال:بعد.رأيناه

قال:سايما.عنيكشفقالوا:هي؟وماقيل:عرفناه.رأيناهإنعلامة

ساجدأ،طبقألظهرهكانمنفيخرقال:ساق.عنذلكعندفيكشف

ثميستطيعون،فلاالسجوديريدونالبقركصياصيظهورهمقوئمويبقى
ويمرونأعمالهم...قدرعلىنورهمفيعطونرؤوسهمفيرفعونيؤمرون

علىانجوفيقال:ةمزلة،دحضالسيف،كحدوالصرا@الصراط،على

يمرمنومنهمالكوكب،كانقضاضيمز،منفمنهمنوركم،قدر

طويلالحدبثكالريح...يمزمنومنهمكالطرف،

2التوحيد":"فيخزيمةابنأخرجه: 3 3والعلمية.@9 ط.(43

1(،)كلا"الرؤية9فيوالدارقطنى)3679(،لاالكبيرأفيوالطبرانيالرشد،

5و3كلاك@-2/6والحاكم 8 9 /4-5 كماالحاكمطربقمنوالبيهقي9،2

.377ك@-2/6للحاعاللمظ(1)



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

خالدأبيطريقمنالكتبعالمط.83-02/82والنهايقاالبداية@في

لاسناد.ابهذالانيالدا

سرطعلىصحيححديثهذا"الأولى:الروايةفيالحاكمقال

."اللفظبهذايخرجاهولمالثيخين،

غيرنقات،اخرهمعنالحديطهذارواة"الالة:الروايةفيأيضأوقال

عنانحرافهمنذكرلماالصحيحينفيالدالانيخالدأبايخرجالمأتهما

خالدلأبيضهدوافكلهمالمتقدمونالأئمةفأماالصحابقيذكرفيالسنة

ممنلانيالداخالدوأبويخرحاه،ولمصحيح،والحديثلإتقان،وابالصدق

حديثأ!انكره@مافقال:الذهببوتحقبهالكوفقه.أهلأئمةفيحديثهبجمع
."منحرتشيعيخالدوابوإسناد@جوثةعلى

أنيسةأبيبنزيدالدالانيخالدأباوخالف
الكبير""فيوالطبراني)3021(،السنقه"فيأحمدبناللهعبدفأخرجه:

والنثور!البعث9فيوالبيهقب1(،78)الرؤيتأ9فيوالدارقطنيئ)3679(،
بنمحمدحدثناةقالكريمقيابيبنعبيدبنإسماعيلطريقمن(434)

بنالمنهالعنأيخسفأبيبندفحدثنيفال:الرحيم،عبدأبيعنسلمة،

عنمسعود،بناللهعبدحدثناقال:مسروق،عنعبيدة،أبيعنعمرو،

البي
لأعمئ@.اوزيدأ-خالدأباأعني:

10/1العاليقهالمطالبفيإكماراهويهبنإسحاقأخرجه:إذ 4 6

عنعمرو،بنالمنهالعنعنه،(17لاالرؤلمجهفيإوالدارقطني)0015(،

السكنبنقي@
(3)

بناللهعبدإنقالا:مسعودبناللهعبدبنعبيدةوأبي

.(8)27،الالؤيبهيدل@ادوكاكنبرأ،يخطئصدر@،@رمو.(1)
.(21اله@التقريبهأفراد"لهد@قفوهو:(2)

ل@755(.لالكريبلنققهوهو.(3)

فيحاتمأبيالنفيسا@قله@ينبنيحيىعهقالسعو@بناللهعبدلندجمدةألويا(
9/4"والتعديلالجرح" 5 تققا.)5391(:إ1



الأسفيدأحدصرجلزيادةلالخشرلت@لالعلل
-

الفيامفيومالناسخرإفاالحديط:هذاالخطاببنعمرحذثمسعود

السماءإلىأبصارهمثاخصةالشمس،رؤوسهمعلىسنةأربعينقاموا

قبله.الذ@بنحوطويلالحديثلر...منهميتكلملاالفصل،ينتظرون

مسروفأ.بذكراولمموفوفأ
صحيحإسنادمذاالعاليق@:إالمطالب@@فيالحديثبعدالحافظقال

ثقالهه.رجالهمنصل،

حديثأمافقط،السكنبنقي@حديطعلىبنطبقالحافظقولقلت:

مرةبنعمروقالأيه.منيسمعلمعدةفأبومنقطع،حديثفهوعبيدةأبي

(1)أباقلت:@:(952)"المراسيل"فيحاتمأبيابنإليهأسندهفيما
عبيدة!

تذكرهل
(2)

فيحاتمأبووقالشيئا"،مهأذكرماقال:شيئا؟اللهعبدمن
منيسمعلممسعود،بناللهعبدبنعبيدةأبر9:(955)لابنهالمراسيل!"

الكما@هنهذيبفيإالمزيمآنقلهفيماالترمذئوقالمسعود@هإ،بناللهعبد

4/3 المصدرفيكماالمزفيوقالشيئا"،أبيهمنيسمعولم":(3803)5

4/3نفسه يسمعولممسعو@بناللهعدأبيهعندروىي@303(:4
منها.

ثلاثعنهفرويتالحديت،هذاروايةفيالمنهالاختلاتتبينالرواياتهذه

وتارةمرفوعأ،ويجعلهيثبنهوتارةموقوفا،ويجعلهمسروفأيثبتفنارةروابات:

السكن.بنقي@الإسنادهذافيزادأئهإلاموقوفا،ويجعلهالسندمنيحذت

مرفوعا.غيرهفرواهالموقوفةروايتهعلىالمنهالخولفوقد

الرؤيقه"فيوالدارقطني7(،9لكلأالكبيرا1فيالطرانيأخرجه:بذ

عن@الدارميسلبمانبنعيسىوهوطيبة-أبيطربقمن(176)و(175)

مسعود،بناللهعبدعنعبيدة،ابيعنهند،أبيبننعيمعنوبرفبنكرز

شاخصينسنةلربعبن@لعالمينلرت@لناسيقوم":@اللهرسولقالقال:

مسروق.ذكربدونمرفوعاالحدي@ا@لقضاه-فصليت@ظرورابصارهم

6/4"الكامل9فيعديابناشنكرهالحديثهذا 5 أخر،أحاثبثمع4

ينثرا.الأصل.إفي(2)الداء.علىمنصوب(1)



-

@للفعائد@لعللديالجامع

غيركلهاوهيطيبقعأبرعهيرويهاوبرةبنلكرزالأحاديتوهذهلقال:

@الكامل"فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيىعنهقالطيبةوأبومحفو@ا.

6/4 5 كانهذاطيبةوأبو9اعلاه:امعقبعديابنوقالضعيف،،"ة0

عليهيثبهكانلعلهولكنالكذب،ينحمدكانأنهأظنولاصالحأ،رجلا

طيبقا.أبيعنورقاء،معالكبارمنجماعةحدثوقدفيغلط،

عيدة.أبيطريقغيرم@مسعودبناللهعبدعلىموقوفأالحديثوروي

20/8والهايتهالبداية"فيكثيرابندكرهفقد منالبيهقيإلىوعزاه4

بهمسعود،لناللهعبدعنوائل،أبيعنعاصم،عنسلمفبنحمادطربق

ثالمرفوعحكمفيفانهالروايات،بحضفيموقوفأكانو)ن

بالراي.يقاللاالكلامهذامثللان
8/1المهرظالخيرةإتحاف"انظر: 51 5 (2)و(1)(7المعلأ8

و

الصحيحبن،فيمرفوعأاللهعبدعنالطريقهذاغيرمنالحديث
مه.مختصرأ

8/1البخاريأخرجه:ما 4 9/1و(6571)6 8 ومسلم)1157(،0
1 8 / عنإبراهيم،طريقمن(03لا(186)11وا/9(803)(186)11
السلمانيعمربنعبيدة

1مسلمةوأخرجه 1 9 / عنسلصة،بنحمادطريقمن(310)(187)1
أن@عنئابت،

إني9ةاللهءلجعرسولقالقال:الله،عبدعنوأن@()عبيدفكلاهما:
فصةفذكردخولا@لجنةء@لجتةوتخر@ملمنها،خروجا@لنارتخر@مللأعلم

مختصرة.الجنة،يدخلرجلاخر

6/2لأشراف،اتحفةانظر.إ 6 6/3و(9ايثلا3 6 إتحافو"لها(،.5)0
01/4المهرة! 8 0(13236@.



اكسفيدأحدفيرجليريادةرلحثترك@:لال@لل
-

@اتا،عائثةعنمليكة،أبيبناللهعبدروى@خر:مثال@
@نت@نهآلكتبعلتك@زلتلن@@موةالآيةهذهجمتاللهرسولتلاقالت:

@ؤلوأإ+يتكر@حماقوله:إلىمتثبهت،ويزانكتبأممنئخكصف

فهمفيهيجادلون@لذينرأيتم@ذاعائثةيا"فقال:7،عمران:أ@لتلأتض،
فاحذروهمإ@لتهعناهم@لذين

مليكةأبيابنرواهحديطهذا
(2)

علبه.واختلف

(2351)راهويهبنواسحاق)673(،تفسيرهفيالرزاقعبدفأخرجه:

1وللا 4وأحمد3(،2 8 @يعاصمأبيوابن)74(،ماجهوابن6،/
السنة!"

5لاتفسيرهفيوالطبرئللا(، عالمط.وه/902الفكرط.(5190)و(18
17/4@االمهرةإتحاففيإكماعوانةوأبوالكتب، 8 2للا6 2 وابن6(،6

3كثيرإ:ابنلأتفسيرفيكماالمنذر الاثار"م@تسكلشرحفياوالطحاوي5،1

05)الأخيار!تحفة"وفي(2516) فيوالاجري7(،للاحبانوابن2(،9
2:"النريعة@@ 2و6 7و7 33و2 (41ولا(43)و(42)والمحمديةالسنةط.2

6/5النبوظلائل@ال@فيوالبيهقيئالوطن،ط.(76ولا(151)و(150)و 4،6

العدنييحيىبنومحمد
(3)

3كثير@:ابنتفسير9فيكمامسندهفي 5،0

السختيانيأيوبعنطرقمن(152)"الكلامذم@فيوالهروفي
"الكلامالذمفيوالهروقي)النفسير(،(492)منصوربنسعيدوأخرجه:

الأبحيحىبنحمادطريقمنا(لاه
كلتا(3344)"لأوسطالأفينيلطبراوا)3992(،لترمذفياوأخرجه:

الخزازعامرأبيطريقمن(153)"الكلام@مفيوالهروئالطبعتين،

ماجه.ابنرواية

.
.(34لأهالتقرب"مفيمهنقة"

.(6391)التقرببه"الظرتحريفومردالحبدبةلطوع

.(605)التقرب1حجقانت،نقف"ة

(1509)تقرس@ايخطئاعلو@،:

(2861)@انقرسهالحطااكنبرصدوق،"رصنم.بنصالحة



يالفعائد@لعلل@لجامعفي

2وه/الفكرط.(5193)تفسبرهفيالطبرفيوأخرجه: 1 2وا0 ط.1

تحفة9وفي(2515)الانار@مشكلطثرحفيوالطحاوفيالكتب،عالم

الجمحيعمربننافعطريقمن(59الاالأخيار!
2وه/الفكرط.(5193)تفسيرهفيالطبرئوأخرجه: 1 عالمط.1

القاسمبنرؤحطريقمنالكتب
فيوالهروقيالطبعتين،كلتا(4955)لأوسط!ا9فيالطبرانئوأخرجه:

خدعانبنزيدبنعليطربقمن(155)@الكلامذم"

عنجدعان(وابنوروح،ونافع،مر،عاوألووحماد،لايو@،ستتهم:

الإسناد.بهذامليكفأبيبناللهعبيدبناللهعبد

صحيح،.حسنحديثهذا"الترمذفي:قال

11/2@االأشرافتحفة"وانظر. 6 1للا5 6 "المهرةإتحاتوا3(،2

71/54(83712).

سلمة.بنوحمادالتستري،إبراهيمبنيزيدوخالفهم

6/2وأحمد1(،433)لسيئلطيااأخرجه:إذ 6/4ريلبخاوا5،6 2

8/5ومسلم)761(،لهالعباد"،أفعالخلق9وفي(4547) 6(2665)،)1(

تفسيرهفيلطبريوا)4992(،و(2993)والترمذقي5(،4الماوداوأبو@
2وه/الفكرط.(5191) 1 إتحاف9فيكماعوانةوأبوالكتب،عالمط.0

17/4المهرظ 8 (1725)الآثار!مشكلشرح"فيوالطحاوي)66622(،6

15)الأخيار"تحفة9وفي(1825)و )37(،حبانوابن)2295(،و(92

6/5النبوقأدلائل"فيوالبيهقي)781(،لاعتقاد،اأصول@فيواللالكائي 4 5

و@ي
)151(،"الكلاملذمفيوالهروئ9(،هيهلهوالصفاشه،الأسماء@ا

(2)

(3)

.(7080)التؤببه"ناومر@نهقف

1وهو .(1970)دالتقرب"حافظنقة0

كلاممأ.لاالتقرب@ضعي@ه@ومو.



الأسانيدأحدفيرجل!زيادةلالئترك@:الملل
-

إبراهيمبنيزيدطريقمن(362)لهالتفسيرأ،9وفي(061)والبغوئ

التستري

33ت"الثريعة"فيلآجرياطريقهومن1(،432)الطيالسيئ:وأخرجه 2

الرطن.ط.(770)والمحمدي@السنةط.

شميللنالنضرعنلا()اراهويهبنإسحاقوأخرجه:

6/1أحمدوأخرجه: 2 1و4 س(5)داالسنة"فيعاصمأبيوابر3،2

مسلمبنعفانطريق
2وه/المكرط.(5193)تفسيره@يالطبرئوأخرجه: 1 عالمط.1

هارون.بنبزيدطريقمنالكتب

ملمة.بنحمادعنويزيد(وعفان،والضر،)الطيالسي،أربعتهم:

2/5تفسيرهفيحاتمأبيوابن)541(،الدارميئوأخرجه: 9 5

2/1الأولاء"حلية"فينعيموأبو(3ايكه "الكلامالذمفيوالهروي8،5

بنوحمادالتستريإبراهيمبنيزيدعنالطيالسي،الوليدأبيطريقمن(1للأه

ونين(.)مقرسلمة

عنمحمد،بنالقاسمعنمليكقعأبيابنعنوحماد()يزيد،كلاهما:

به.ر@النا،عائثة

ابنعنأيوب،عنرويوقدصحيح،حسنحديثمذا"الترمذي:قال

.(7لكعلااتقريبانشا@نقف"ومو:

(7135)لس@لقرانب@1الن،رهر.

.(4625)@افتريبهنش@النففومو.

مرسلأالحديتوجاه@متا،عانةيذكرلماحاتمأبيابردتثسيرمنالمطوعفي
0تفيره.فيقالكتيرابن@@ب@سق@ولحله 3 ةفقالحاتم،أبيابنرواهوقد1إ5

الشتري@رايم@بنيزيدحشاقال:الطيالسي،الوليدأبوحدتناقال:أبي،حدنني

قالت.عاتثفعىمحمد،لنالقاسمصمليكضأبيابنصملمفوحسادس

حاأبيابن2/8المنثورأالدرفي،السيوطيوذكرفذكرمه،سل...
ضجس@3

@ها.عات@عنالحلبت



=
ثللفعاثد@لعللالجامعلي

الحديثهذاواحدغيرروىوهكذاالحديث،هذاعاثئةع@مليكة،أبي

دائمامحمد،بنالقاسمعنفيهيذكرواولمعائثة،عنمليكفأبيالنعن
هومليكةأبيوابنالحديط،هذافيالقاسمعنإبراهيم،بنيزيدذكره

أيضأ".عائثةمنسمعوقدمليكفأليبنال@هعبيدب@اللهعد
2المتحأ"فيحجرابنوقال 6 5 أبيابنسمعوقد"ة(4547)عقب8/

اختلفوقدواسطة،وبيهبينهايدخلماآيضاوكئيرأكئيرا،عاثةمنمليكة

الحدبط.هذافيعليه

بنالقاسميدكرلممنروابةرجحقدأثهالترمذفيقولمنيتضحقلت:
الثماتوفيهمعدثاأكثرلكولهمةوافقهومنالسختيانيأيوبأي:محمد،

عمربننافعروايةفيعائةعنبالتحديثمليكةابيابنصرحوقدالحقاظ،
فيجاءالحديثأنإلاالهروفي،عندحذعانابنوروايةالطحاوي،عند

عنالقاسم،عنمليكفأليابنعنإبراهيمبنيزيدحديطمنالصحيحين
تابعهوقديخرها،منعندهماقبولاأكئريزيدروايةأنعلىهذاويدلعائثة،
لكونهثصحيحالحالتينكلتافيالحديثأنوارىنلك،علىسلمةبنحماد
أعلم.واللهثقات،وروانهالإسنادمتصل

مسلمبنالوليدالحديثوروى
(1)

أصحابخالفإذالج@يع،وخالف
عنابيه،عنالقاسمبنالرحمنعدعنسلمة،بنحمادعنفرواهحماد

2وه/الفكرط.(5192)تفسيرهفيالطبري 1 عالمط.0
فيلاجريواالطبعتين،كلتا(6304)لأوسط!ا"فيوالطبرانيئالكتب،

33الريعقا:" بنالوليدطريقمنالوطنط.(177)والمحمدي@السنةط.2

المتقدم.بالإسنادسلمفبنحمادعنمسلم،
إلاالقاسمبنالرحمنعدعنالحديثهذايرولم9الطبراني:قال

الوليدإ.بهتفزدسلمةبنحماد

.(3ما)االالتقريبادثقتاومو.(2)(7455)لنفربساانققه!@وهو.(1)



اكسفيدأحدفىرجلريادةلالثتركلق@ولعلل
=

3تفسيره:فيكثيرابنوقال أخركططريقمنمر@ويهابنلورواه:51
بمه.عاتة،صالقاسم،عن

صرحو)نماوشوي،يدس@وهومسلم،بنالوليدفيه:والحديثةقلت

منبالسماعالتصريحيقعأنيجببلبكافيلي@وهذاحما@منبسماعه

بلبه.الذيراوسكل

مسلم.بنالوليدتوبعوقد
سهلبنعليطريقمن(157)"الكلامم@الض@يالهرويأخرجه.فقد

به.صلمة،بنحمادعنالرملي

محفوظأ@ا.كانإنغرببوهو"الهروئ:وقال
11/6"لأشرافاتحفةوانظر:ا /17"المهرةولأإتحات)06471(،63

الوهموسببخطا،@لزيادةتلكوتكونالسند،فير@ريز@دوقد@
فيجعل@لر@هيفيهمالسند،فيمقرونينجاءار@ويينأن@لزيادةتلكفي

ويتنبهر@ويا@خر،فيزيدتخرموضعفييهموقدللاخر،شيخا@حدهما

روىمامثاله:والمقارنة،و@لمو@زنةوالنظر@لطرقجمعبعدلذلك

يومشراحةجلدعلياأنالشعبيئ:عنكهيل،بنسلمةعنشعبة،

وأرجمهاالله،بكتابأجلدهاوقال:الجمعة،يومورجمهاالخميس،

الله-كي@رسولبسنة

1/1أحمدج@:أخص طريقمن(3يلاهالسنة!9فيوالمروزي0،7

غندر-جعفر-بنمحمد

إياس.أليبنم@@طريقمن(6812)8/402البخاريوأخرجه:

ط.(7102)والحلميةط.(7140)الكبرى"9فيالثسائيئواخرجه:

أسد.بنبهزطريقمنالرسالة

أحمد.روايةلفظ(2).(4741)لتفرس@ادصدو@!ومو.ا@@



-

@الفمائد@لعللفي@لجامعى

"فيالطحاويواخرحه
3/1الاثار!معانيمرح 4 العلميةط.وفي0

العقدي.عامرابيطريقمن(4752)

لإسنادابهذاممئمعبة،عنعامر(وأبووبهز،3،وا)غتدر،أربعتهم:

ومنالعلمية،ط.(490)والفلاحط.(505)الجعدابنوأخرجه:

3الحليف@ا1فينعيمابوطربفه 2 9 /4.

93أحمدوأخرجه: / محمد.بنحسينعن1

ط.(7103)والعلميةط.(7141)لاالكبرى"فيالنسائىوأخرحه

جرير.بنو@طريقسالرصالة

كهيلبنسلمةعنشحبفعنووهب(وحسين،الجعد،)ابنثلاثتهم:
به.الشعبي،عن)مقرونين(،ومجالد

4/9الحلل!"فيالدارقطنيقالفقدخولفوا،أتهمإلا :(449)ص6

كهيل،بنسلمةعنشعبفعنجرير،بنوهبعنمحرز،بنقعنبلرواه
هم-والدارقطنيئ:اوقاللا،عليئعنأبيه،عنالعبيئ،عنمجالد،عن

سلمةهوتماد@مجالد،عنقوله:موضحين:فيقعنبأ-أعلمواللهيعني:

عليئا.عنالئعبيئرواهو)نماأبيه،عنالحبيئ،عنقوله:وفيومجالدأ،
الجماعة.روابةوالراجح

ال@د-فىمجالدأفكرهأقصدالحديث-هذاعلىشعبةوتوبع

1أحمدفأخرجه: 2 1 / سعيد.بنيحعىطريقمن1

1أحمدوأخرجه: 4 3 / زائدة.أبيبنزكريابنيحىطريقمن1

3"الحلية"فينعيمأبوةوأخرجه 2 9 / زيد.بنحمادطريقمن4

عنزيد(بنوحمادزائدفأبيبنويحيىسعيد،بن)يحيىةثلاثتهم

الأولبالإسنادالنعبي،عنمجالد،

الجلد.دكرثونالرجمعلى@تصرةالبحارفيرواية(1)
فتارةومجالد،كهيلبنملعةهماشيجنيهلبةأنالاختلافهذاحمل@نول:(2)

وتفصيل=الاخلات،مذايصردلاويختذيمردهما،وترةبالروايةضسةيقرلهما



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةلالخترقى:لال@لل
-

الشعبي.عنأخرىطرقمنالحديثصروي
4/3والحاكم)65331(،الرزاقعبدفأخرجه: فينعيموأبو6،5

خالدأبيبنإسماعيلطريقمن329/4@الحليةإ

1لالأوسط!ا1فيالطبرانىوأخرجه: ط.(2000)والعلحيةط.(97

3/1والدارفطنيالحدب@، 22-1 2 الرسالة،ط.(3231)والعلمبةط.3

3الحليةأ"فينعيموأبو 2 9 / سالمبنإسماعيلطريقمن4
(2)

بنوحصين

لرحمناعبد
(3)

)مقرونيأ.

3/2الدارقطنيوأخرجه: الرسالة،ط.(3233)والعلميةط.31

8/2والبيهقي 2 0

حصينأبيطريقمن

زيا@بنالواحدعبدطريقمن(355)السنقه"فيالمر@زيوأخرجه:

الئيبانيعن
1/1أحمدوأخرجه: 4 0

قتان.طريقمن

جحيفةأبيطريقمنا(صهم50)الرزاقعبدوأخرجه:

أعلمواللهذبخا@ليه،ماصهابيبين@تحعبةحديتطرقتخريج
(438)لالو-دب@نهققاومو.

لهأ.47)لالتقريبانبشهدنقفوهوة

1لادالتقريبهالآخر"فيحفظهتغيراثقة؟ومو: 36)

ى)وولاتقريبمانبظشقفةالأسديعاصم،بنعمانحصيئ،أبو

.@2لعلأهالتقري@هنقق@،بمحا@.ألوسليمالطأبيبنميساد

جحيفةألالأناتابحين،عنالصحالةرواياتصأئهوملةلأوليوممالاسادمذا

ممروفحريجابنب@ةنفولولكنالابعين،كارصوالحبيمعرو@،صحاببئ

بكنيةشجهلكىالروايةمدهفيالتدلي@مرسأنهأعلم-واللهفالظامر-باتدلي@،

وقدبعدها،أوامأ50)سنةتوليجريجابنأنذلكعلىيدلبها،محرو@غير

م@7رولسةتوفيححيفةرألوتقريا،سأ")شةولا@تهتكونوعليهالسبعين،جر

التيالزيالةلحرصوعلىسنب@،متجحيمةأبيصرفاةجريجابنولاثةبينفتكون
علىصغيرأجريحالنيخكونبحدما-أوقرله:اعنيوفاته-فيحجرابنقالها

فيالترابمأمللذكرماصجحةالروايةمذهكمتولوججففأبيسالماع
تيوخ=ض@نجحيفةباذكر(أحل!علىلقفولممميفمن(لهالصاصنفاتهم،



ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

1أحمدوأخرجه: 1 6 1/1زياداتهيرآحمدبناللهوعبد1،/ 1،6

3/2لدارقطنئوا لحازفيوالة،الرساط.(3232)و(3231)ولعلميةاط.31
طريقمنحزمابنط.(333)والوعيط.203-103الاعتبار،:9في

حصين.

8/2البيهقيوأخرجه: 2 0

لأجلح.اطريقمن
وأبووحصين،سالم،بنوإسماعيلخالد،أبيبن)إسماعيلئمانيتهم:

عنالشعبي،عنلأجلح(واجحيفة،وأبووقتادة،والئيباني،حصين،

به.عليئ،

1/1أحمدوأخرجه: 3/1والدارقطنيئ)092(،يعلىوأبو1،6 2 ط.2

3ولاالحلمية عنسالم،بنإسماعيلعنهشيم،طريقمنالرسالةط.(22

يومرجمهثممائفالخميسيومفجلدهمحصننبزانيعلبأتيقال:الشعبيئ،
صرجمتةالله،بكتابجلدئ@فقال:حدين؟!عليهجمعتله:فقيلالجمعة،

اللهرسولبشة

أنوفلكسالم،بنإسماعيلفيهاالواهمأنوالظاهرشاذفروايةوهذه

ومنذكرأ،إسماعيلجعلهحينفيأنثىالمرجومجعلعلىاتفقواالرواة

تكونهذافعلىتغير،ثقةخصينأوأنثبت@ثقةإسماعيلأنالمصطلحطرائف
متابعلأنهحصين.روايةيرجحالواقعانإلاالراجحةهيإسماعيلرواية
أعلمواللهإسماعيل،عنمنزلةيقلونلاومتابعوهعليها،

أبيبنعليمنالشعبيسماعبعدمالحديثهذابعضهمأعلوقد
1الحديثمه:علوممعرفة"فيالحاكمقالطالب، 1 3و:العلميةط.1 5 4

مسعودبناللهعبدمنولاعائةمنيسمعلمالشعبيئوأن"حزم:ابنط.

رؤ@.راهإنماعلي،منولازيدبنأسامةمنولا

فيرلنكرتلتح@ي،مفخرةلعدثصجحةكالتلوأنهالمحلكعلىردجريح،ابى-
أعلمواللهترجمته،

روايتهسا.بترانستقلمل@اوحمينإماعلبينالمقارلةجحلتلانمايا(



اكسانيدأحدفيرجلزياثةلالخترك@.للعلل
-

3الاعتبارأ:"فيالحازميوقال سماعالحديثأئمةينبتلم02:9
."عليئمنالشعبي

9"العلل9فيقالالدارقطنيأنإلا 7 / سمعشئل:حينما(44لاس4

هذا،غيرسمعماحرفأمهلاسمعفقال:علي؟منالشجي

5-5/51"والإيهامالوهمليانفيإالقطانابنوقال عن(2291)2

فمنهمالحديث،هذافياختلافهمالدارقطنىوذكر"عليئ:منالشعبيئسمع
لإثواكمحتملةوسنهليلى،أبيبنالرحمنعبدعليئوبينبينهيدخلمن

ماتإذكانعمرهأنصحإنوالثعبيئأرسعين،سنةقتلعلجأ@هنف@عليئ،

اثنتين
(1)

مولدهكان@فدمجالد،قالكماومائةأربعسنةوموتهسنة،وثمايخن

موئةكانو)نعاما،عرئمانبةابنعلبفتلإذفيكونوعسرين،اثنتينسنة
أوعامزادفقدقيل-قدنلكوكلومائة-ثلالثسنةأوومالةخمسبىسنة

فيهقيلقدكماوسبعش-سبعاماتيومكانتسنهأنصحوإنعام.نقص

أتهصحو)نسنفكرةائنتيابنفيكوناعوامخمسةفلثمننقصأيضأ-

يتحمل،منسنعنسنهصغرتفقدأبو@اودقالكماسنةسبعينابنمات

نلثإ.فاعلمفيه،ئختلفاعليئمنسماعهيكونهذافعلى

23/2القاري!عمدة"فيالعينيوقال سمعللدارفطني:وقيل91:9

منالحبى،
(2)

سمعقال:عليئ؟
ماحرفآنه

سمع
قلت:فإنهذا.غيرمنه

أثراالحيضفيفذكرعليئ،عنوئذكرالحيض:كتابفيالبخارئذكر

ولئنعند@صحيحغيركانممرصاأثراالبخارئذكرإفاةقالواصحيحا

داثني@أالمطوع.مي(1)
منوالمنت"عن@المط@وع.في(2)

تقدم.رقد"العلل1
(3)8

8"الجريصحيح 9 / "قال(32لاعفب1

امرأة@نرسريحعليئالريدكرص
صدقتا،ضهرئلاثأ@يحاضتأ@هايرضى@يةممىأملهابطانةمنلة@جا.

ديحجرابىالحافطوقال
لماتمادالدارمي.رصله":(32روعفا/المتح!"

فيكونشريحمنسمعهإلهيقلولمعلبئ،منالتحعبئسماعفيللتروردهيجزم

2/1"لتحلبقادتعيقنطر:راموصولأ، 79.



يللفعائد@لعلل@لجامعفي

السندفيعلةلائهث،منقطعةعليعنالثعبيئ،روايةفتكونقالواماسلمنا

لعلللعيني:والقولقلت:-عليئ.عنالعبيئ،روايةغيرالممرض

ذكركماالحرفهذاإلاعليئمنالتعبيئسماععندهيصحلمالبخاري

الشحبيسماععندهيصحلمالحيضفيوالديمسدأ،هنابهفأتىالدارقطنب
منه،

الحديث،هذاهوالدارقطنيقصدهالذيالحرتأنيظهرالذي

العلائيقالالتخريج،اولفيتقدمكماصحيحهفياخرجهقدالبخارقيفإن
2التحصبل!:جامع"في وذلك@هعليئعنالثعبي-يحني.روى-":04

إمكانبمجرديكتفيلاالبخاري-يعني:وهو-"،البحاريلأصحيح@ي
4/3الحاكمأخرجهماويؤيده"،اللقاء.. 6 قال.عون،بنجعفرطريقمن5

أميررأيتهلوشئل:الشعبيسمعثقال:خالد،أبيبنإسماعيلحدننا
قيل:واللحية.الرأسأبيضرأيتهقال:@ه؟طابأبيبنعليالمؤمني@

صرجمهاالخمشيومشراحةجلدأئهافكرنعم،قال:شيثأ؟عنهتذكرفهل

قال.@اللهرسولبسنةورجمتهاالله،بكتابجلدتافقال:الجمعة،يوم

صحيحإسنادوهذا"الحاكم.

طريقغيرمنأخرىوجوهمنعليعنرويالحديثفإنالعموموعلى

4/2المهرظالخيرةإتحاف"فيكماراهويهبنإسحاق 4 5

الانار!معانيشرح"فيوالطحاوي)853(،السنةأ9فيوالمر@زئ)2913(،
3/1 4 فيكماالمبهمقهلأالأسماءفيوالحطيب)1574(،العلميةط.وفي0
كيانبنمسلمطريقمن502-501/2@طابأبيلنعليمسندإ

العرنيجةعنالأعور

.(6لملأ)الاتقربصج@ه"ومر.(1)

سبةالروايد:بعضلحىصرد.(1081)التقريبه"أغلاطالهصدو@،"ومر.(2)
خطأ.رمو@العوفي



الأسانمدأحدفيرجل!ريادةلالثترل@:فىل@لل
-

3/1الآثار!معانيشرحفيإالطحاويوأخرجه: 4 ط.وفي0

4ولا(47لثاالعلمية أبيبنالرحمنعبدعنس@اك،طريقمن(74
ليلى

ديالطحاويوأحرجه:
"

3/1الآثارأمعانيسرح 4 العلميةط.وفي0

أسعدبنالرضراضطريقمن(4750)

به@مماعليئعنوالرضراض(الرحن،وعد)حبة،ةثلاثتهم

آخر.وجهمنالحديثوروي
4/3الحاكمفأخرجه: 6 عنالأعمش،عنأعين،دنموسىطريقس4

أشدقطرجلأرأيتماقال:الله،عدعنأيمماعنالرحمن،عبدبنالقاسم

شراحةلها:يقالهمدانمنبامرآةأتيز@،طالبآبيبنعليئمنرمية

ابرةفأخذ@ليبر@الاأمرشثمئة،فجلدهاط
(4)

أصلأخطأفمابهاماهاض
اللهبكتابجلدتاقال:ثئمقتلوها،حتىالنالنفرجمهافصرعهامنهاأذنا

بالشة.@رجقهاتعالى،

4/3الحاكمقال 64-3 6 ولمالإسنا@صحيححديثهذا".5
عنيحفظلاإنهويقول:شراحفرجمشهدأثهيذكرالثمعبيئوكانيخرجا@

4/3آخرحديئأذكرأنلعدالحاكمقالثمذلد!غيرالمؤمنينامير و)ن":65

.@يبلأ@3993تقراثقق@ومو:(1)

3/2الكبير،الاردح"فيالحاريذكره(2) 8 دي3حاأديوابر1(،153)9
الجرح"

3/4"رالتحديل 7 فيحبادابىوثكرهتعميلأ،رلاجرحأثبهبدكراو@(2354)1
3التقاش@6/ 1 جفرتدالمحاميل،مع3حاابيواسابخاريحالومكدا2

إلاقوةولاحولولاالصمحات،دلكأجلوصردصتوثيقآ،دلكعدشالصواب
المطبم.العليلالثه

3الرينكرولمجلدماا"قالراميبهبنإمحاقروايةنن(3)

7فى@اللسان،جاءيلأ 8 / بالهاءالواحدةالطش،طيخالالاحزنصه.مالاحر(ماثة1

يرغيرهوقالاكخرفوهيالراعطحمصالآجرموعمرو.ابروتجزفأخزة

العربالكساثي.قالمحزب،دارسيلصيىالنيومواعرل،دعلىو@خور،
."اخ@..وحمعهاةواخ@للح@ع،واخضيزتتقول.



-

لدلفها@العلل@معفيلجا@

بنالرحمنعبدسمعفيالخلافالإسناد-هذايعنيالأول-الإسنادفيكان

."أبيهمنمسعودبناللهعبد

منسماعهفيمسعودةبناللهعبدبنالرحمنعبدفيه.هذاوالحديت

ئيبة:بنيعقوبقالالسابق،قولهفيالحاكمفلكإلىأشاركماكلامأبيه

لقيقدالمديني:ابنعليوقالصغيرأ،،وكانأبيسعنروايتهفيلاتكلموا
بنعبيدةوأبواللهعبدبنالرحمنعبد@@معين:بنيحيىوقالاا،اعبداباه

"ةمرةوقالأبيهما"،منيسمعالماللهعبد
وقالعلي،،ومنأبيهمنسمع

نحوأوسنينستابنالرحالنوعبدمسحودابنالماتصعيد.بنيحيى

يقولان:لافإثهماوشريك،الثوريسفيانأما@احنبل:بناحمدوقال"،فلث

العجليئ:وقالسمعشه،الضب:حديثفييقولفإلهإسراثيلوأماسمع،
كمستحلالحلالدالمحرمواحدأ:حرفاإلاأبيهمنيسمعلمإنهيقال:@
"لحراما

يه:اللهرسولقالقال:الصامتصبنعباثةحديثمنشاهدوللحديث

@لرجم،نممانةجلدبالنيب@لئببسببلا،لهن@ن@@جعلفقدعني،خذوا"
شقهونفعمئةجلدبالبكرو@لبكر

3أحمدأخرجه: 1 3 / 3و5 1 3و7 1 5ومسلم3،2و.8 / 511(1690)

)0552(،ماجهوابن)6144(،و(4415)وأبو@اود)41(،و(13)و(12)

1والترمذئ 4 ط.(7144)و(7143)و(7142)لكبرى@اا@افيلشائىوا3(،3

لهالفرآنإ،فضانلوفيإالرسالة،ط(7106)و(7105)و(7104)والعلمبة

1الاثار"معانيشرح"فيوالطحاوي)5(، 38 (4745)العلميةط.وفي3/

.(4443)و(4427)و(4426)و(4425)حبانوابن)6474(،و

أهلبعضعندهذاعلىوالعملصحيح،حديثهذا"ةالترمذيقال
كعب،بنوابيئطالب،أبيبنعليمنهم:جميه@الثبيئأصحابسنالعلم

4/4الكما@هتهذب"فلكديالظر(1) 3 2(3865)

الرمل!.روايةلثظ(2)



اكسانيدأحدفيرجلزياثةلالخترك@.رلملل
=

ذهبهذاالىدويرجم،يحلذالثيبقالوا:وغيرهم،مسعودبناللهوعبد

أصحابمنالعلمأهلبعضوقالإسحاتقولوهوالعلم،اهلبعض

وقديجلد.ولاالرجمعليهإنماالنيبوغيرهما:وعمربكرأبومنهم@الثبيئ

أمرأتهوغيرهماعزقصةفيحديثغيرفيهذامئل!جمالئبيئعنروي

أهلبعضعندهذاعلىوالعمليرجم،أنقبليحلدأنيأمرولمبالرجم
وأحمد@ا.فعيوانالمباركوابنالثوريسفيانقولوهوالعلم،

الحكمهذاأنعلىدالالخبرهذا":(4443)عقبحبانابنوقال
الزانيين،حكمأنزلماأولفيعحتصميهلسانعلىوعلاجلاللهمنكان
برجمهمأمر@بها،وكبرهمالكبنماعزوأقرالزنىفيفإليهرفعفلما

رجمالمصطفىمنالأمرينآخرهذاأنعلىوصفتمافذلكيجلذهم،ولم

رجمهما"علىوالاتصارللئيبين؟بالجلدالامرنسخويخه

ببنيكنولم@.(4747)عفالائار"معانيشرحفيإالطحاويوقال

أنفعلمناآخر،حكمعباثةحديثوبينممبيلا،لن@للهتحمل@اوقول:

يئاللهرسولسألهالذيماعزحديثوأنالالمجينزولبعدكانعاثةحديث

هريرةآبيوحديثالمحصن،وغيرالمحصنحدبينلتفرقتهإحصانه،عن@يه

والثبب،البكرحكمبينيهالله-يخ@مرسولفرقأنه:(1)الجهنيخالدبنوزيد

فكانعنه،متأخرالرجمالتيبوعلىعام،وتغريبمائةجلدالبكرعلىفجعل

منه،تقدمماينسخ@كسحدهاللهرسولحكممنتأخرمالأنله،ناسخاذلك

د@ماعزوحديثخالد،بنوزيدهريرة،أبيحدبثمنذكرناماكانفلهذا
مععبادةحدي@منأولى

رأيناأناوذلثالصحيح،النظرمنشدقدما

منواحد.4شيهيإنماكلها،الحرماتانتهاكفيعليهاالمتفقالعقوبات

غير،لاالجلدعليهوالقافطغير،لاالقطععليهالسارقأنرايناأناذلك

واحدشيءعليهالمحصن،الزانيكذلكيكونأنأيضاذلكعلىالنظرفكان

3/02ريلبحاا0حرحهأ(1) 5@42 7 2و@5@2 7 9/6و@2 9/412و@و@4366@6633@11

1وملم)34*(،و(6822) / .(25)(61)ول(6971)521



-

@لف@اثديفى@لعلل@لجامع

لمالذيالجلدكهوينتفيعليم@أئهاتفقتدالذيالرجمعليهفيكونغبر،لا
عيهإ.أثهيمق

8/2البهقيئوقال صارالأمرو)نمنسوخا،صارالئبجلدإن@:20

فقط!.الرجمإلى

1للجزيري:الأربحقهالمذاهبعلىلاالفقهوفي 1 المالكية":76
ةالمحصنعلىوالرجمالجلدبينالحمعيجوزلاقالوا:والحنفيةفعيةوان

الحدتحتينطويالأصغرالحدولأنورفحه.الجلدحذنسخالرجمحذلأن

الذنبعنوالإقلاعالزجروهوالمرجوة،الفائدةمنهتحصلولاالأكبر،
الأول،اليومفييجلدالمحصنإنقالوا:الحنابلةسيموت.الجانيإنحيث

يومرجلاجلدأتهجمده:الثبيئعنرويلماالئانيالومفيبالرجميحدثم

ج@التبيئلأنالجمهورةقولهوالراجحولكتالجمعة.يومورجمهالخميس

جلدأتهالصحابةمنأحدعنيثبتولمجهينة،منامرأةورجمماعزأ،رجم

أنعلىالسنةفدلتف@ت@:الافعيئالإمامقالرجمه.قبلمنهحاواحدأ
جلدا.بلارجمعندهمالأئمةوكلالئيب،عنساقطالبكرعلىنابتالجلد

7/5"الأثرافتحفةوانظر:إ 1)وو7 11/4المهرظإتحاتو"1(،0 5 4

(14418).

بنإبراهيمروىمامثاله:صحابيا،@لمز@د@لر@هييكونوقد@

نهانيقال:@بهطالبابيبنعليئعنأبيه،عنحنين،بناللهعبد
القراعةوعنالق@يلباسوعنبالذهب،التختمعن@زاللهرسول

الركوعفي
(2)

المعصفرلباسوعنوال@جو@

شاطئعلىقرية@لىونسبتر،@بهاشيزتىبحرير،مخلوطكانثيدصمي(1)
5الهايقهاتي@.منقريأالحر 9 / 5.

مطاهرمنمظهرالركوعحاللأنالركوع.حالليالقرانيقرأأن@ايئنهىإسما(2)
ال@و@ع.هنانلفي@التر@منيقرألاانفاسب@يوالسكنةلل@ا
9النهايتهعلىالنيل"اللونصموزديصيرالمعصفرواثوبمعروف،تالحصمر:(3) 0

ك@.



الأسفيدأحدفيرجلزي@ةلالخترقىةولعلل

فيواسعأاختلافافيهانإلاثقات،صرجالهصحيحإسناثهالحديثمذا
إسنا@ه.فيطبقاتعدةعلىسنده

اقالرزعبدطريقهومن)46991(،وا(لمحا7للاجامعهفيمعمرأخرجه:

داودوأبو)13(،(0782)6/441ومسلم1/41،1وأحمد)2382(،

العلميةط.(9653)لكبرى!ا9فيلتسائيوا1(،737)لترمذيوا4(،540)

1/4عوانةوأبو)514(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(9574)و 9 وه/(1825)1
2 8و@0@8539@38 5 2/4لبيهقيوا@،4 .(627)لغريوا2،4

6/4و(02لاما(.)وو/2مسلمجه:خروأ 41(2078)،)03(

2/1والئسائئ 8/1و72 67-1 6 العلميةط.(9480)لهالكبرى"،1وفي8

5/2عوانةوأبوالرسالة،ط.لها(ا5)و )5981(،حبانوابن5(،148)38

3/2والبيهقي 7 الأيلي.يزيدبنيون@طريقمن4
الأخضر.ابيبنصالحطريقمن(919)البزاروأخرجه:

صالح.بنزمعةطريقمن(103)الطيالسيئوأخرجه:

شهاب.بناعن@زمعة(لح،وصاويون@،)معمر،أربعتهم:

2/4مسلموأخرجه: 1/4عوانةوأبو)312(،(480)9 9 1لا2 82)

زيد.بنأسامةطريقمن

2/4مسلموأخرجه: 4للأودابو@وأ)312(،(480)9 ئيئلتساوا4(،0
وأبوالرسالة،ط.(9417)والعلميةط.(9482)لهالكبرى"،9وفيالملأ/8

4عوانةوأبو4(،اولى(276)يعلى 9 2 / 1(11 بنمحمدطريقمن(83

عمرو.

2/4ومسلم1/9،2أحمدوأخرجه: يعلىوأبو)312(،(480)9

1/9عوانةوابو2(،93) (8391)و(1838)و(1837)4وا/39(8321)24

إسحاق.بنمحمدطريقمن

8/1التسائئوأخرجه: 7 لحلميةاط.(9654)لهلبهرى@،ا9وفي4

شريك.طريقمنالرسالةط.(9576)و



-9
@لفمائد@@لعلل@لجامعفي

2/4ومسلم)334(،العباثأأفعالخلق"فيالبخارئوأخرجه: 9

8/1والئسائيئ2(،13)م@(.) 7 ودي4
ط.(9481)و(631)لهالكبرى!،دا

93عوانةوأبوالرسالة،ط.لا(اويلا(635)والعلمية / 1(،83لا14

4/2المعاني،لاشرحفيوالطحاوي 6 طريقمن(6624)العلميةط.وفي0

حبيصأبيبنيزيد

8/1التساثىوآخرجه 9 معدان.بنخالدطريقمن2

2/4مسلموأخرجه: وأبو)129(،و(092)رلبزاوا1(،12)(480)8
4عوانة 9 4 / أسلم.بنزيدطريقمنا(لمه)ا1

2/4مسلموأخرجه: 1/4عوانةوأبو1(،02)وو(.)8 9 1،)7281(

2/4والبيهقي 2 كئير.ب@الوليدطريقمن4

@يمالكوأخرحه:
(22وروالحسنب@محمدبرواية(287)الموطأ@ا1

أخرحه:مالكطريقومنالليئي،برواية(212)والزهريمصعبأبيبرواية
1/1أحمد التاريخ"وفي(432)العباثلأأفعال@اخلقفيوالبخاري2،6

4ومسلم)359(،2ولا/لهالكبير@، 9 / 6/1و(213)(4ل@.2 4 4(2078)

ي@19(،لبزاروا)5271(،و(264)لترمذئوا)4404(،ثاودوأبو2(،لا

2/1والنساثى 8 العلميةط.(9ما3)و(632)لهالكبرى،،"وفي8/191و9
1/4عوانةووأدالرسالة،ط.(94اوي@(63وللأ 9 2وه/ا(لم@.)4 37

05)حانوابنه@،ي@35 له"،لإيمانا@اشعبوفي2/87وا@ي4(،4

نافع.عن(3094)والبغويالرشد،ط.وي@095(العلميةط.(6321)
4/2الاثار"معانيشرح"فيوالطحاوي)024(،يعلىابووأخرجه: 6 0

عجلان.بنمحمدطريقمن(6621)العلميةط.و@ي

5/2عوانةأبوةوأخرجه 3 معانيشرح"فيوالطحاويلمما،542)8
2الآثار@4/ 6 قي@.بن@اودطريقمن(66الاالعلميةط.وفي0

بنومحمدعمرو،بنومحمدزيد،بنوأسامةضهاب،)ابنجميعهم:

اسلم،بنصزيدمعدان،بنوخالدحيب،أبيبنويزيدوشريك،إحماق،



اخسفيدأحدفهرجلزيادةلالاثتركت@ل@للإ
=

بنإبراهيمعنقي@(بنو@اودعجلان،بنومحمدونافع،كثير،بنوالوليد

المتقدم.بالإسنادحنين،بناللهعبد
بناللهعبدبنإبراهيمعنأسلم،بنزيدروىنعلملا"البزار:قال

حنينبناللهعبدبنإبراهيمعنالزهري،روىولاالحديثهذاإلاحنين،

الحديثإ.هذاإلا

عثمان.بنالضحالىوخالفهم

4مسلمأخرجه:إذ 9 / /8وامه/2والنساليئ)312(،(480)2

1 الرسالة،ط.لمحا(ا3)والعلميةط.لمحا(7يهلهلمحالكبرىأ،وفي6،7

1/4عوانةوأبو 9 5/6والبيهقي)0381(،2 بنالضحاكطريقمن1

عنعباس،ابنعنأبيه،عنحنين،بناللهعبدبنإبراهيمعنعثمان،

اللهعبدبينعباساابن9إسناثه:فيفزادبه.طاب؟ابيبنعليئ

وعلي.

عجلانبنمحمدتابعهإذالوجمعبهذاالإسنادبذكرالضحاكينفردولم

روايةبنحوإبراهيمعنالحدبرويافدأتهمامنالرغمعلىقي@بنو@اود

تقدم.كماالجماعة

2/4مسلمأخرجه:إذ 8/1والم@/2والنسائيئ)312(،(480)9 9 1

ط.(194ولا(633)والعلميةط.لما(7ولا(62لالهالكبرىا،"وفي

1/4عوانةوأبو)735(،و(30يايعلىوأبوالرسالة، 9 1،)8281(

4/2الاثار"معانيشرح"فيوالطحاوي 6 )0266(،العلميةط.وفي0

عجلان.بنمحمدطريقمن(295)س87/3@العلل"فيوالدارتطني

2/4مسلمجه:خروأ 2/1ئيلنساوا2(،12)(480)8 8/1و72 6 7

نةعواووأدلة،الرساط.(1294)ولعلميةاط.(9477)لهلكبرى"،ا9وفي

1/4 9 1يلا1 4/2الاثارامعانيشرح@فيوالطحاوي2(،8 6 ط.وفي0

تاريخ9فيوالخ@2،2-9/21"الحلية1فينعيموأبو)2266(،العلمية
6/2بغداد" 4 7/2الغربط.وفي3 1 قي@.بنداودطريقمن5



@لف@ائدي@لعللالجامعفي"

ابيه،عنحنين،بناللهعبدبنإبراهيمعنو@اود()محمد،كلاهما:

به.علي،عنعاس،ابنعن

الدارتطنيذلكذكرفروة.أبيبناللهعبدبنالحكيمعبدأيضأوتابعهم
7"العلل"في 9 /3.

صحيحه،فيالطرقهذهخزجقدمسلمأالإمامإنيقول:قاللأولحل

ذكرالطرقهذهنكرحينامسلماالإمامإنفأقول:صحتها.علىدلالةوهو
حنين،براللهعبدبنإبراهيمع@هؤلاءكل9قال:إذالحاصل،الاختلاف

عنعباس،ابنزادافإنهماعجلانوابنالضحاك،إلاعليعنأبيه،عن

."النبيعنعلي،

1/2الكبيرأالتاريخ"فيالحاريقال 8 يصحولم9:(953)عق@9
@ا.أصحنافععنمالك،روىوماعباس()ابنفيه:

بروداودوالضحاكعجلانبنمحمدرواياتنكرعفبالدارقطنيقال

نقلهفيماوقال"،عد@أ...منهمأكرجماعةوحالمهم"الحكي@م:وعدقي@

3"مسلمصحيحدامرحفيالنوويعنه 6 9 أكثرعباسابنأسقطمن2:إ/
فييؤثرلااخنلاتداوهذافلث:عقبقالالنوويالإمامأنإلالماوأحمظ
علي،عنعباس،ابنمنسمعهحنينبناللهعبديكونفقدالحديث،صحة

نفسطعليمنسمعهنم

أخرى.اختلافاتالحديثوفي
فرواهعليم@واختلفحنين،بناللهعبدبنإبراهيمعننافع،رواهإذ
احر.بوجه@رواهتقدم.كماالجماعةكرواية

العلميةط.لها()كهلهالكرى!،1وفياملأ/8النسائيأخرجه:إذ
طريقمن(1219)"الاميينمسند"فيوالطبرانيالرسالة،ط.لها(ا9)و

به.علي،عنعلي،مولىإبراهيمعننافع،عنواقد،بنريد

واقد:بنزيدتوبعوقد

أيوب،حدثناقال:زيد،بنحمادطريقمن(413)يعلىأبوةأخرجه
له.علي،عنحنين،بنإبراهيمعننافع،عن



الأسفيدأحدفيرجلزيادةلالتركت@للعلل
=

8/1النساثيوأخرجه: 6 1وا9 ودي9
ط.(9)ملالهالكبرى"،"

سعدبنعمروطربقمنالرسالةط.(9423)والعلمية
(1)

نافعاأنالفدكي،

فذكره.حدثه...عليأأنةحنينابنحدئنيقال:أخبر@

موصعبن:فيهناوالاختلافقلت:

قالمنقطعأ،الإسنادفأصبحإبراهيم،ابوالإسنادمنسقطأنهالأول:

1"الكماللاتهديطفيالمزي 1 9 / طالب،أبيبنعليعنالروىا(:لعه1

بسمعولم
."منه

وأباهأتهوالصوابلعليئ،مولىإبراهيمفيهجعلأته@لئاني:@لموضع

المطلبعبدبنللحباسموالي

آخر.وجهمننافععنوروي

لعلميةاط.(9652)و(9وو9)لكبرى"ا9فيالنسانيفأخرجه:

حدثاقال:سعيد،بنقتيبةأخبرناةقالالرسالة،ط.(9573)و(9424)و

العباس،مواليبعضعنحنين،لناللهعبدبنإبراهيمعننافع،عنالليث،

فذكره.علي...عن

علي.وبينإبراهيملينالوساطةإبهاموهنا
8/1النسائيوأخرجه: 6 عنعروبة-أبياسوهوسعيد-طريقمن8

فذكره.قال...علياأنةللعباسمولىعننافع،عنأيوب،

3عرمماأوأبوهأوإبراهيمهوفهلايضا،مبهميهوهنا

هذاحفظيضبطلمنافعأأنتبيننافععنطرقخمسةفهذهتلت:

علىلي@فيهالحملأنإلاالطرق،هذهغيرمنالحديثروي

وليالعلميةط.@الكبرىاليالنانيعندتحر@(1)
1هالمخبى" 6 9 سميد،،@ل@:8/

4ل@5/الكماتهذب"ةوانظر 1 .(5)+،والاققريبه9(،4هله5

1الكسالهالطر@تهديب(2) 1 9 / 1را(المه1 1 7 / ك@.225)4



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

1أحمدأخرجه:فقد 2 6 مسندعلىزوائدهفيأحمدبناللهوعبد1،/

1أبيه 2 6 ابنوهوإبراهيم-بنإسماعيلطريقمن(601)يعلىوأبو1،/
جدهعنحنين،بنفلانبنإبراهيمعننافع،عنأيوبعنعلية-

به.علي،عنحنين

طريقمنإلاتردلمجدطعن"عبارة:أنوفلكشاذ،إسنادوهذا
نقلهماغيره:منولي@إسماعيلمنالوهمأنعلىيدلومماإسماعيل،

عنةقولهعنرجعإسماعيلأنةخيتحةأبيعنيحلىوأبوأحمدبناللهعبد

أبيما.عنحنين،بنفلانبنإبراهيمعنبعد:فقال"يعلى:ابوصزادجده.
بنإسماعلطريقمن(917)البزاراخرجه:مارجوعهعلىيدلقلت:

عنحنين،بناللهعبدبنإبراهيمعننافع،عنأيوب،حدنناقال.إبراهم،

علي.عنأبيه،
نبهان.بنوالحارثوهيب،الأخيرةروايتهعلىإسماعيلوتابع

وهبطريقمن(295)3/87"العللفيإالدارقطنيأخرجه:إذ

بنالحارثطريقمن(2)ماول/3"العلل"فيالدارقطنيوأخرجه:

سبهان

به.أيوب،عنرث(لحاوا)وهيب،هما:

أيضا.عليهواختلفلافع،عنعمر،بناللهعيد@رواه
الله،عبيدعننمير،بناللهعبدطريقمن(3لملأ2)ماجهابنأخرجه:

عنيئاللهرسوذنهىقال:علي،عنعلي،مولىحنينابنعننافع،عن

بالذهبالتختم

(2)

3)

جنا.جد@عنحين،بنيعلى.أليكد
م@7(.7)التفريبه1نشاخالد@ثقةاسوهو:

منالصحيحالحديثيآ@ذثصحجحةهنا@رواية(1051)التقريبأ@دشروك!ومو.
نجره.طريق
1االأشرا@شحفةفيالحدبتهنا@رد 2 8 بننفعترجةفيخطأ(02901)7/

القاالوفكرهمكنا@ةسعدهالصزيوقالعلي،عنحبير،
الترحمف=منهفي3



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةةلالثشرل@رلصلل
-

الرواية.هدهعلىنميرابنتوبعوقد

8/1النسائيفأخرجه: 6 العلميةط.(9486)لهالكبرى@ا،"وفي8

حدثناقال:المفضل-ابنوهوبثر-طريقمنالرسالةط.(9421)و

نهاني...قال:ز@هعليع@علي،مولىحنينابنعننايع،عنالله،عبيد
فذكره.

8/1النساتيوأخرجه: العلميةط.لمحا(85)لهلأالكبرى"،وفي68

عنعمر،بناللهعيدصسلمة،بنحمادطريقمنالرسالةط.لمحا(20)و

حنينابنعننافع،
(1)

عنى...ال@هرسول@هاليقال:عليأ،أنعباسابنمولى

منجعلهفتارةحين،ابنموالاةإتاتفياللهعبيدعلى

تقدم.وكماالصوا@،وهوعاسابنمواليمنوتارةعلي،موالي

مقال.منتخلولاأخرىوجوهمنالحديثهذارويوقد

8/1النسائيفأخرحه. 9 9للألهدا،الكبرى@@وفي1 العلميةط.(47

4عوانةوأبوالرسالة،ط.(1194)و 9 3 / أبيع@سعبفطريقمن(1835)1
الثوبعننهيتقال.عباس،اب@عنحني@،بناللهعبدعنحفص،بنبكر

راكع.وأناأقرأوأنالذهب،وخاتملأحمر،ا
براللهعبدبنإبراهيمعنرواهقي@بنداودخالمه"عقبه:النسائيقال

لما.عليعنعباس،ابنعنأبيه،عنحنين،

الطرق.هذهغيرمنالحديثرويوقد

8/1السائيأخرجه:فقد 9 العلميةط.لما(92)لهالكبرى@ا،9وفي2

خبنالناللهمو@كلد@ماجرالنلالع1سماهأنهأحدهامواصع.لحيرمموليه

عمر،النلىصنايعوهرعصالراوياسمأمقطأنهوالآحرجربنبافعولي@

حينالالنةهووإنماجبير!دابرةقالأنهرالآخرواحدأ،فجحلهما
أثهرالاحر"

الشاني!.وساهروايةفيما-ابنيسمهرلمشهور،سرو@رهرمجهولأجعله
7الأشراشهتحفةو"الرسالةط.منالمطوعفيحاء 4 حي@ص"ة(\"179)7/

@جناسعن@سحق@عقبماالمريقال"عاساب@مولى



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

عنشيبان،حدثناقال:موسى،بنالحسنطريقمنالرسالةط.(9426)و

إنقال:علياأنأخبره:حنينابنأنمعدان:بنخالدأخبرنيقال:يحى،
راكغ،ومويقرأوأنالحرير،وعنالمعصفر،ئيابعن@هى@اللهرسول
الذهب.خاتموعن

ووكرقبيله:النسائيقالثيبان،علىفيهاختلفالحديثوهذا
خالفه9الحديث:عقبأيضاوقالالحديشه،هذافيشببانعلىالاختلاف

ابنعنيحيى،عنشيان،عنرواهنعيمأبوموسى-بنالحسنيعني-
خالدأ"يذكرولمعلي،عنحنين،

ط.(9493)الكبرى!الشن9فيأخرجهإيىأشارالذيوالطريققلت:

الرسالة.ط.(9427)والعلمية

."الأوزاعيأرسله@عقبما.الشائيقال

لعلميةاط.(9494)الكبرى!9فيخرجها:اهذهعيلأوزااصرواية
يعنيعمرو-أبوحدننافال:الولبد،طريقمنالرصالةط.لما(28)و

فذكره.علي،عنيحيى،صالأ@زاعي-
مفاوز.عليولينبيةكئير-ابيابنوهويحى-أنالإرسالووجهقلت.

الطرق.هذهنجرمنرويوقد

8/1الشائينأحرجه: 6 العلميةط.(9495)لها@برى!،ولمحيإ9
عنسيرين-ابنوهومحمد-عنأشعثطريقمنالرسالةط.(9429)و

عن@النبينهانيقال:علي،عنالسلماني-عمروابنوهوعبيدة

راكعأ.أقرأوأنالذهبوخاتموالحريرالق@ي

خالدأإ.فكرهعليعن@ةالعلميةط@ي(1)
.(531)التقريهه"فقيمه@ثققيالحمراني.الملكعدابنوهو(2)
9ال@نتبماشبصيرانظر:سمينفبوردالاهوكسرالحبنبمتحمو(3) 1 3 ت@وه3،/ @ل@:العلميةط.ودالكبرطلالسجتبى،فيتصحفوقد)عد(،معةالعروسا

البهرط.لالننمنالرصالةط.فيالصوابعلىوجاءغيقا.



اخسانيدأحدفيرجل!زيادةلالترك@.لالعلل
=

أضعث.خالفيعنيبرفعمهولمهام،خالفه"عقبه:النسائيقال

8/1أخرجها:إليهاأشارالتيمه@صرواية 6 لهالكبرىا،"وفي9

9للأ عنمحمد،عنهام،طريقمنالرسالةط.(9430)والعلميةط.(49

الذهب.وخاتمالقسيولب@الأرجوانياثرعننهيقال:علي،عنعبيدة،

."قولهعبيدة.عنمحمد،عنرواهأيوب:خالفه"عقبه:النسائيوقال

8/1ذلثعقبفأخرجه 7 العلميةط.(9497)لهالكبرى"،"وفي0

عننهيقال:عبيدةعنمحمد،عنأيوب،طربقمنالرسالةط.لها(31)و

الذهب.وخواتيمالأرجوانمياثر

ز@هعليئقولمنموقوفالحديثأنالئسائيالإماميعنيلا@تول:
مقطوعشبهأمرفهذاحكمأالرفععنأمالفظا،موقوتأنهيعنيإنماورأيه،
1الحديثإ.علمأنلامعرفةفلدإفيوانظرب 2 تجحقيقي.بعدهاوما0

فضلأالإطالة،خثيةذكرهاعنعزفتجدأكتيرةاخرىطرقوللحديث

ذكرها.منالفائدةعدمعن

7/1الأشراف!تحفة"وانظر: 0 1له5 0 /11المهرظإتحافو"3(،2

4 8 06)4/404المسنداطراتو1(،4487)و(44861)و(14485)6 22)

.(9762)4/733و

@@هع@



=

ئدلفالا@@لعلللجامعدي@

روعل@ا@إمححع

نسبه-لأ@ولراوي@احختلاف!6
والضعيفالثقةبيند@ئراحانإذا

عنالكشفعلىيعملالذيللناقدمهمملحظالاسانيدفيالاختلات

الرواياتضبطعدمإلىتومئالاختلافاتلأنالأسانيدثفيالكامنةالعلل

اتتيوالاختلافاتالرد.ثوجاتإلىالقبولحيزمنغالباانحدياوتخرج
خروجهاومصدرواحدأ،مدارهايكؤناتتيهيالإسنادصحةفيتقدح

غايةالعلماءبهيهنمأمرفهوشأنههذامنعلىالاختلافحصلناف@واحدا،

منأوالحديثروىالذيالأصلمنطارئخللعلىيدلحهوإذالاهتمام،

منعلىإذنالحملدرواياتهم،اختلافعلىالرواةتوبعفإفاعه.الرواة

متباينة،مختلفةاوج!علىالجميعتحديثهاحتمالفينهضالأسانيد،عليهدارت

ومنالأثبات،الثقاتمنكانو)نخاصة،الحديثهدالضبطفاقدإذدفهو

ونسبه.الراوياسمفيالاختلافالكثيرة:الاختلافاتتلكانلا

اسمديالاختلافالعلالي:كلامملخصأحجرابنالحافظقال
أربعة:أقسامعلىفهوونشهالراوي

لاهذاأنفالظاهراخرى،فيويسفىطريقيريبهمأنالأول:

الأخرى،فيالمعينهوالرواينينإحدىفيالمبهميكونلأئهثفيهتعارض
@ة-نىا@وعرفه-!سماهمنروايةتضرفلاغيره،يكونأنوعلى

أبهمه.منروابة

الكلفيبهاوالمعنيففطالعبارةفيالاختلافيكونأن@لئاني:@لقسم
ثقة...الراويكان@اولا@ضر!أيفأ-اختلافأ-يعدلاهذامثلفإنواحد،

الاختلافمعلكنونسبهالراويباسمالتصريحيقعأن@لثالث:و@لقسم



نسبهأواوراوياسمفياحختلدفرلثتركق@لالحلل
=

كتبإلىفيهوالمرجعيضر،لاالاختلافهذافمثلذلث...سياقفي

بهأتىمنيهالصوابويكونالراوي،ذلكفيحققالرجال،وأسماءالتواريخ

على

منفلكيكونلكناختلافغيرمنبهالتصريحيقعأن@لرابع:

والاخرالاتصالمستلزمأحدهماأوضعيف،والاخرثقةاحدهمامتفقش:

"لإرسالا

عنالزهري،رواهماكبيرا:@ختلافافيه@لرو@ةومما@ختلف@

زكاة@ئوا9الله-يئ:رسولقالفال:أبيه،عنصعير،أبيبنثعلبة

أوبر-منص@اعنصف@رشعيبر،منصاعا@وتمر،منصاعا@لفطر

سلوك،حر@رأنثى،ذكر@وكبيبر،صنير@وإنسانكلعنقمح-قال:

كن@
كماصعير-ابيبنثعلبةالزهريشيئحديثهوالحديثهذا

بعضإنحتىكبيرأاختلافاونسبهاسمهفياختلفوقد@الانفةالروايةفي

به.الحديثضقفالعلمأهل

مضطربالحال،مجهولرجلإلىراجعالحديثهذا"حزم:ابنقال

ولاالله،عدبنثعبةومرة:ثعلبفبناللهعدمرة:اسمم@فيمختلفعنه،

خلاف
@ي

ثعلبةبناللهلعبدوليسضعير،أبيبنثعلبةيلقلمالزهريأن

أحدهما:أمران:الحديثمذابهيعللماوحاصل9الزيلعي:لوقا(.

)ثعلبةمسددةعنداودأبيجهةمنتقدمفقدصعير،أبياسمفيالاخلاف

بنئعلبةبنالله)عبد@اود:بنسليمانعنأيفأجهتهومنضعير(،أبيابن

ثاودابيعنأيضأوكذلثصعير(،أبيبناللهعبدبن)ثعلبةأوصعير(أبي

78"الصححابنكابعلىالنكت@(1) 5 بتحقيقي.55،-135ر:2-787/
9لدم@2ا/الإصابق@حزمابنقولمعوترد6/0،8هالالمحلى@2@ 3@



@الفعائد@لعللفي@لجامع

بنالله)عبدقال:أواش@،عبدبنلثعلبةالمتقدمة:واتلبنبكرروايةفي

الجزموفيهيحيى،بنمحمدروايةمنايضأوعندهالك،علىئعلبقأ
الدارقطنيوعدجريج،ابنروايةوكذلدصعير(،أبيلنثعلبةبنالله)بعبد
1يسمه.لمأبيهعنصعير(،أبي)ابنعنمسددروايةمن

0 0

بينهماالتفريقإلىحجرابنالحافظمالالديهالاختلافولهذا

أبيبنئعلبةغيرصعيربنثحلبةيكونأنيقتضيهذا"فقال:اثنينوجعلهما
لماأعلمفالنهصعير،

الاختلافاتصوالتنقيبالحديث،طرقجمعجاهداحاولتوقد

فأقول:ذلك،وسأفصلفيه،الواردة

زيد،بنحمادوعنهراشد،بنالنعمانروابةمنفكرهسقالحديث

الطريق:هذاعلىاختلفوقد

(3)أحمدالإمامأخرجهفقد
عنزيد،بنحمادعنمسلم،بنعقانعن

أبيه.عنصسير،أبيبنثعلبةابنعنالزهري،عنراشد،بنالنعمان

ريالمجظ@وأض
(4)

عنزيد،بنحمادحدثاقال:مسد@عن

أ@ه.عنصحير،بنثحلبةعنالزهري،عنراشد،بنالنعمان

عنلأثيراوابنالبيهقيطريقهومنداودأبووأخرجه

عنراشد،بنالنعمانعنزيد،بنحمادعنومسدد،ثاودبنسليمان

بنئعلبةأوثحلبة،بناللهعبدعنداود:برسليمانروايةوفيالزهري.

ئعلبةعنةقالمسددروايةوفيالك،علىأبيهعنصعير،أبيبناللهعبد
أبيه.عنصجر،أبيبناللهعبدابن

اتخريج.فيمأتناولهاأخر،اختحلتدكروقد4،ى.2الرايةالنص@(1)
4مسندهفي(3)(938)2ماا/@الإعالقا(2) 3 2 / 5.

3الكبيرت@يخهلي(4) 4 9 / 1لاسه@ي(5)لكلا(4 61).
4/1الكبرىاالن"للا( املا-67

4العابقاداسدفي(7) 6 9 / 1-4 7 0(604).



نسبهأوالراوياسمفياحختحفلالثترك@لال@لل
=

عنزيد،بنح@ادحدثناقال:النعمان،أبيعنالمسويوأخرحه

أيه.عنصعير،ابنعنالزهري،عنراشد،بنالنعمان

قانعوابنالطحاويوأخرجه:
(3)

مسلم.بنعفادطريقمن
والدارقطنيقانعابنةوأخرجه

()
خداش.بنحالدطريقمن

الدارقطنيةوأخرجه
(6)

حرب.بنسليمانطريقمن

لبيهقيواويلطحااوأخرجه.
(8)

مسدد.طريقمن

عنزيد،بنحمادعنومسدثأوسليمان،وخالد،)عفان،أربعتهم:

أبيه.عنصعير،أبيبنثحلبةعنالزهري،عنراشد،بنالعمان

الدارقطنيوأخرجه
(9)

قال:إسراتيلأبيبرإسحاقطريقمن

بىثعلبةصالزهري،صراشد،بنالعمانعنزيد،بنحمادحدثنا

أيه.عنصجر،بنئعلبةبناللهعبدأوأيهعنصعير،

(11)أيضاوأخرجه
زيد،بنحمادحدئناقال:هارون،بنيزيدطريقمن

1/1"واقاريحالمعردة"في 0 العلية.الطبحة2

2/4الانار"معاني@نرحفي الانار،،نمكلالضرحوفي(3050)الحلميةط.رلي5

.(1521)الأخيارالتحفةرلي(3410)له

ميلى(.(182)الصحابئ@عجمفي
@

(182)الصحافيمعجم

1سننهفي 4 8 / الرسالة.ط(2اويلا.الحلميةط.2

1تفي 4 8 / الرسالةط(2105)والعلميةط.2

4الآثر،سانيدضرحلحي 5 / 3لاالعلسيةط.ومي2 الآنارا،سنكلشرحوفي(04
.(1522)الأيخار()تحفةودي(3411)له

4/1الكبرى"الن" 67.

1شةفي 4 7 / الرصالة.ع@(0321)والحلسيةط2

سنةتولي@صراتيل،أبيابنوفزكامجر(لنيثرايمبنإسحاقيمقوبألوئو.(

(5246).

2ولسحدلاسالالطقاش@لطر. 6/3بغداد،والتريح5،2 5 @مالربل.@وفي6

كاجارا."الطقافه.فياحاءكلا@/11البلاطأع@مولحسيرك@،6

1شةمي( 4 7 / 2والعل@يةط.2 1 الرسالة.ط.(3.



=

@للف@ائد@لعللدي@لجامع

عنأو:صعيربنثعلبةبناللهعبدعنالزهري،عنراشد،بنالنعمادعن

أبيه.عنثعلبة،

(1)أيضأوأخرجه

محنزسد،بنحمادحدشاقال:مسدد،طريقمن

أبيه.عنصعير،ابيابنع@الزهري،عنراشد،بنالنعمان

وهذا9فقال:أحمدالإمامأعلهراشدبنالنعمانطريقمنوالحديث

وكيرهأبيه،عنصعير،أبيبنثعلبةفيفولراشد،بنالنعمانيرويهالحديث
عنفيهلي@الحديثوعامةبمحفوظ،ولي@أبيه،عنيقولولايرفحهلا

قيمتمه.يعطيولاهذا،جمطاللهرسول

فيهوحصلالزهري،عنراشد،بنالنعمانغيررواهوالحديث
راويه.اسمليعبنهالاخنلا@

أبيوابنداودوأبوالبخاريأخرجهفقد
(4)

وابنعاصم
وأبوكملحاوانيلطبراوافعقابنواويلطحاواخزبمة
(13)الأثيروابنحزموابننعيم

عنوائل،بنبكرطريقمن

أيه.عنصعير،بنثعلبةبناللهعدعنالزهري،

(5)

(7)

8)

(13

4ستهفي 8 / الرسالة.ط.(2107)والحلم@ةاط2
4/3البهيرأ@اقاريحلي 4 9(64).

براثهعبدأواللهعدبنتحلبةع@"روالهبحدىوني)0261(،سننهير
ثحلة

الكبيراالالمسندنفاته@صأصهان@تاضيعا@أليعنروسبنأحمدئو
2/2@والتحديلالجرح@الظر:هأ287)شةترفي"،والمثانيألاحادو@ 3(02،)1

13/4النلاءاأعلامشر1و مملأ../2الحفاظاودتدكرة3،0

بنحفيقي.(2410)صحيحهدي(6).(629)"والمنانيالاحاد@في
(1523)الأخيلى!@تحفةوفي(1334)و(3412)الانارامفكلشرح1لحي
(1524)و

دي(9).(182)الصحالق@المعحمفي
.(1389)الكبيرا@

3/2الالمتوك!لي( 79.

6/8المحلىأ"في(12)(13يعاعفالصحابقادمعردةدي(

4الحابقاأسد"في( 6 9 / 6فى1



نسبهأوالراوياسمفياكختحفالثتركلق@رل@لل
=

نعيمابووأخرجه
(1)

بناللهعبدعنالزهري،عنالسقاء،بحرطريقمن

أبيهعنصعير،بنثحلبة

إسناثهفيواضطربهذا،غيراختلافافيهاختلفقدالحديثإنثم
الدارقطنيأخرجهفقد

(2)
أليابنعنالزهري،عنعية،بنسفيادطريقمن

به.هريرة،أبيعنصعير،

ويلطحاواريلبخاواحمدوألرزاقاعبدوأخرجه:

والبيهقيوالدارقطني
(8)

ابيعنلأعرج،اعنالزهري،عنمعمر،عن
إلىبرويهكانالزهريأنوبلغنيمعمرأ:يعني:قال-ثمموقوفا،بههريرة،

جملأالنبيئ

الدارقطنيوأخرجه
(9)

أرفمبنسليمانطريقمن
(10)

ثابت.بنزيدعنفؤببنقبيصة

عنالزهري،عن،

.(13لعاالصحالقهير@معرلة

الرسالة.ط.(2110)والعلميةط1وو/2سننهلحي

5ا@مصنفهلي 7 .277/2@الم@فيأ@4@@6

9الكيرتلىلخهفي /4-(64).

4الآتر!محانيدثرحلي 5 / .(3051)العلسيةط.وفي2

1سنهثي 4 9 /2-1 5 الرلالةط.(2اوللااالملميةط0

4/1الكرىاالن1في 64.

1سهفي 5 0 / الرسالة..@(2117)رالعليةط2

صعي@.قرل@.مرلىويخلالأنصار،مرلىالصريم@ه3أرلنسليمادمعادأئوفو:

5/4الأنسابانظرة 2ولالكماال@تهديصو0،0 6 2ه@1 4 التقربر@،7

لادأومنالسدفي،سيدألوأوبمحاقألوالخزاعي،حلحلةسبر@ب

رفبل.@مأ،7)وفيل.ممأ،6)سنةنوديالمتح،عامرلدرؤيقيولهالضحائف
(588)

5واللعاشهالأمساءلقنيبلطر. 6 4/2اللاء"أعلامولسير2،/ 8 2و2 8،3

.(5512)ولالنقرب



=
ثللفعالد@لعللالجامعفي

لدارقطنيوالبخاريواالرزاقعبدوأخرجه:
(3)

بناطريقمن

يث@البيعنثعلبة،بناللهعبدعنالزهري،عن"بريغ

2/1الدارقطنيوأخرجه: 4 ومنالرسالة،ط.(2111)والعلميةط.8

قال:الهبثم،بنإبراهيمطريقمن(1021)"التحقيق"فيالحوزيابنطريقه

صالح،بنعليأنبأنيقال:المعتمر،حدئناقال:مهدي،بنإبراهيمحدثنا
به.صعير،أبيبنئعلبةبناللهعدعنالزهري،عنجرجفبنيحىعن

شيبةأبيابنوأخرجه:
()

والبخاريحسين،بنسفيانطريقمن
(6)

من

والبيهقيوالطحاويالزهري،سعدبنإبراهيمطريق
(8)

طريقمنكلاهما:
)مقرويخن(.وعقلخالدبنالرحمنعبد

عنالزهري،عنوعقيل(،الرحمن،وعبدهيم،و)برا)سفيان،أربعتهم:

مرسلا.بهالمسيب،بنسيد

ةالئدب@الاختلافاتوهذهالحديق،طر@منجمعهاستطعتماهذا

راويه.ضبطبعدمللإشعارللحديث،مضعفة

قالمتنم@فياختلفبلسنده،فيالخلاتعلىيقتصرلموالحديث

عنحسين،بنسفيانحديسفيمتنه،فيأيضاواختلفوا"الدارقطني:

عنالزهري،عنراشد،بنالنحمانقالوكذلكتمهه،منصاعا"الرهري:

حديطوفيإنساظ،كلعنقمحمنعاع9أبيه:عنصعير،أبيبنثعلبة

المسيببنسعيدعنالزهري،عنوأصحهاقمحا،صاعنصف"الآحربن:
مرسلأ"

(3)

(5)

(7)

8)

0ا@مصفهفي 4 3البهيرتاريخهفي@2@ا@.3 4 9 / 4(64).

2/1شهفي 4 الرمالة.ط.(21اولهالحلمية@9
لالاصاقي\/اصطر:."مرسلالبىعنصعير،برئعلبةبناللهعبدالخلىي.إتال
2 9 8(938)-

@يللا(.(04311)المن@ه"في
4/3الكير!اتاريح@ 4 9(64).

2/4الاناراساليلنرحمي .(3052)الحلم@ةط.وفي5

4/1الكرىالالن@ير 4ك@04-العللا"(9).69 1(1195).



نسبهأوالراوياسمفياحختحفلالهضك@:رلملل
-

يعتمديالنبيئعنثابتاخبرأالقمحفينعلملا"المنذر:ابنقال

فيكئرفلمامنم@الشيرالشيءإلاالوقتفلكبالمدينةالبريكنولمعليه،
الأثمفوهمشعير.منصاعمقاميقوممنهصاعنصفأنرأواالصحابةزمن

"مئلهمقولإلىإلاقولهمعنيعدلأنجائزفغير

بر،منصاعفي@الثبيئعنأخبارلاوقد@ردتالبيهقي:وقال

كلعلةبيتقدذلك،منشيءيصحولاصاع،نصففيأخبارووردت
الخلافياش@فيمنهاواحد

يروهلمأنهإلاالخلاف،موضعفينصوهذا9البر:عبدابنوقال

انفرد"إنامنهمبروايتهئحتجمنولاشهاب،ابنأصحابكبار

الحديث.هذافيالاختلافصورغالبتبيتفقدوبذلك

يدمزلابماالزيلعيبيةفقدئعلبةفيالاختلافأمالقول:البيانولمزيد

بناللهعبدالزهري:طريقمنتسميتهفيالراجحأنيبدووالذيعليه،

بنبكيررواهتقدم.كماعليهتوبعراشدبنالنعماننف@صعير،بنئعلبة

بنبحرأيضاوتابعهصعير،بنثعلبةبنالهعبدعنالزهري،عنوائل،

الروايةهذهأنإلاصعير،بنثعلبةبناللهعبدعنالزهري،عنكنيز،

بحرلضعفضعيفة.

بنسمبانعنحماد،بننعيمرواهفقدالزهر@،علىالاختلافأما

ضعيف؟إسنادوهذاهريرة،أبيعنصعير،أبيابنعنالزهري،عنعيينة،

عارتفقبهكثيرأ،يخطئ"،صدوق"الحافظ:عنهقالحمادبننعيم

به.ينفردماعلىنعتمدأنيمكنلافلذلكلابالفرائض

بنزيدعننؤيب،بنفببصةعنالزهري،عنأرقم،بنسلبمان@رواه

4البرى!دفتحفيحجرابننقله(1) 7 1 (1508)عقب3/

.(233)وو2/9الخلافياشهدشتصروانظر:4/071الكبرمحهالنن@(2)

.(637)الالتقرسهيلأ.51ك@4دالاشذكارا(3)

7للاالت@ربه@(5) 16).



-

@لف@لئدي@لعللفي@لجامع

الضعيفالمححا.@:عهل@سليمانأ@أ؟ضعيفالإسنادوهذاثابت،

وابنمرسلأ،ثعلبةبناللهعبدعنالزهري،عنجريج،ابنورواه

اهفروالاخرالمرسلالطريقوأماكلام.الزهريعنروايتهفيجريج

قال:المقمر،حدئناقال:مهدي،بنإبراهيمحدثناقال:الهيتم،بنإبراهيم

بناللهعبدعنالزهري،عنجرجة،بنيحيىعنصالح،بنعليأنبأني

المعتمر.غيرفيهممتكلمالطريقهذارواةوعامةبه،صعبر،أبيبنثعلبة
طريقان:الطرقهذهمنبقجت

هريرة.أبيعىالأعرج،عنالزهري،عنمعمر،طريقالأول:

وعقيلالرحمنوعبدسعدبنو)براهيمحسينبنسفيانطريقوالآخر:
مرسلا.بهالمسب،بنسعيدعنالزهري،عن)مقرولن(

مخالفيهمناعرفكونهمعمرثطريقعندهرجحبالحفظيرجحفالذي
الجماعة.طريقعندهرجحبالعدديرجحوالذيوأحف@الزهريبحدب

الأظهر.وهومر،كماالدارقطنيرجحهالذيهووالأخير

كان@ذانسبه@والر@هي@سمفيبالاختلافالتمئيللنامروقد@

ر@ريينعلىالاختلاتهذانحوويحصلوالضعيف،@لثقةبيندائرا
بنزيادعنالجزري،الكريمعبدروىمامثاله:ئقتين،ويكونانمختلفين

معقلبنال@هعبدعنيمصأبي
(3)

أبيمع@لت@قال:مقرنبن
اللهعبدعلى

()
لهفقالتوتجهالندملا"@ح@:اللهرسولقاليقول:فسمعته

نعمقال:نوبفد؟الندم@ايفول:عيهتالنبيئسمعتأنتأبي:

(2532)ققربا1(1)

2لا@اققريبهالجراحااسغيربأئهبلدهأهلوجزمالعجلي..@وتقه(2) 09).
مىالطحاويعندأيضاصرفاومأتيتحريف،رموالمغفلاةالحاغاالمستدركفي(3)

مماوية.بنزهيرطريقمنالطيالسيوعندعمرو،بىاللهعيدطرين
3التقريبا1ثققهالمزني.،ومولك@ 633)

ماجه.ابنلفطللا(معوداسأي.(5)



نسبهأوالراوياسمفياكخت@دفلل@ضقى:الصلل
=

وجوه:عدةمنواسعاخلافإسناثهفيالحديثهذا

زياد.تسميةفيالكريمعبدعلىاختلفا-

فيالمروزئوالحسين1/37،6وأح@د)501(،الحميديأخرجه:فقد
الكبير@التاريخ1فيوالبخارقي)4401(،الماركلابنالزهد@"علىزياثاته

3/3 1 يعلىوأبو)6291(،والبزار)2524(،ماجهوابن)1621(،5
5ولا(4969) 2الانار@4/معانيشرح@فيوالطحاوي2(،1 9 ط.وفي1

16)العلمية الأخيار!تحفة"وفي(4651)الائار"مشكلشرح"وفي(82
5للأ 4/2والحاكم6(،1 والبيهقي)31(،الشهاب،المسندفيوالقضاعي4،3

01/1 5 6ولاالعلميةط.(7029)الإيماناشعب"وفي4 الرشدط.(62

1/2الموضح!"فيوالخطيب1(،230)لهلاداب!،ا"وفي عساكروابن3،9

3/5"الكمالتهذيب"فيوالمزفي11/8،5دمق،تاريخ"في من(2053)7

عيية.بنسفيانطريق

032)شيبةأبيابنوأخرجه: /3"والتاريخالمعرفة"فيوالفسو@2(،8

4وأحمد802-90،2 33 1(،4)الشهابمسند9فيوالقضاعي1،/

الرشد،ط.(6631)والعلميةط.(0317)الإبمان@اشعب"فيوالببهقي

2الموضح!"فيوالخطيب 38 /1-23 2و9 3 الوري.سفيانطريقمن9

3/3الكبير!التاريخ"فيالبخاريوأخرجه: 1 فينعيموأبو)1621(،5
8/3"الحلية" 1/2الموضح!"فيوالخطيب1،2 4 0

بنعمرطريقمن

سعيد
(1)

النوريوهومسروق-بن

العلمية،ط.(22ويلأهالفحح،ط.(2347)الجعدابنوأخرجه:

وشريكالثوريسفيانعن(26لاالاثيطريقهومن
(3)

)مقرونب@(.

@سعما.الأولياط.لحليةمطوعفي(1)

يلا.94(دالنؤيب@د@هالرري:مميانأخووهو(2)

(2787)@الاشر@ينأيخطئصدوق"ومرة(3)

9ياكث@/6الأسراشهتحفةليأالمزفيتال )35،2(-ك@85الكما@او@تهلي@(35



=
و@لف@ائد@لعللفي@لجامع

2الموض@1/فيإالخطيبوأخرجه: 4 0

شريك.طريقمن

4/2الاثار!محانيلأشرحفيالطحاويواخرجه: 9 ط.وفي1

5/2"الكامل"فيعديوابنهلأ(،23)العلمية فيوالخطيب4،0
1/2لأالموضح9 4 0

عمروبناللهعبيدطريقمن

مسندوفيإالطبعتينكلنا(6799)"الأوسط9فيالطبرانيةوأخرجه

وسفيانئوبان،بنثابتبنالرحمنعبدطريقمن(237)له"،الثاميين
)مقرولن(.ريثوا

وعبدالله،وعبيدوشريك،وعمر،والثوري،عيينف)ابنستتهم:

المتقدم.لإسنادباالجزري،الكريمعبدعنالرحمن(
خصيف.الإسنادهذاعلىالكريمعبدوتابم

1/4أحمداخرجه:إذ 3/3الكبير،التاريخ9فيوالبخارفي2،3 1 6

2الموضع9فيوالخطيب)1621(، 4 4 / عنخصيفطريقمن1

2)

والمحموظمميان،حديثعلىسريكحديتحملالجعد-بنعلييعنيوكأنه-
الجراحبنادفسريك.ع@

عنالكريم،عدعنضريد،حديتجعلليالجعدابريمردولمقال،كلاقلت:
@كين.بنرالفضلمارون،يزيدسذلكعلىالجحدابنتايعبل3،مرأبيبررياد
وسالكا@هدتهديبمىرالصثبتالأشراسهشحمةصشطالك@3!عددحنقوله:

الحعدهاس@شدمطبوع

1/2)الموضح!ليالح@اخرجه.يذ 4 0

)وحده(شريكعنالجعد،ابنط@@غمى
به.مريم،أليب@ريادعنالكريم،عدعى

صثكين،لنالفضلسحيمرأبومارور،بنيزيدرواهلرمكداعقبه:الحطيبوقال
نريا.

الحلميةط(7032)"الأيمانالضبفيالبيهقيعدالحديطوحدتأشيإلاةقلت
لنمريكعن)@قررنيه،حيهمسوعلينعيمأبيطريقمىالرثدط.(6632)ر

عنبر@عقل،اللهعدعنالجراح،لنزيادعنالحرري،الكريمعدصا@يعد
به.سعو@ب@اللهعد

1وردمافقبصلنقترمر.
لمأ.327)@النقريسه3

بالارحاعاررميبأخرةخلطالحم@سيئقصدصالجزري:االرحنعبدابنومر
.(17ال@لالتقريجا



نسبهأوالراوياسمفياحختحفرلثتركقكللحلل@
=

به.الله،عبدعنمعقل،بناللهعبدعنمريم،أبيبنزياد

4/2لاثار!امعانيداشرحفيوالطحاوي)183(،الطيالسىوأخرجه: 9 1

46)العلميةط.وفي والئاشي)7971(،لاالعلل!فيحاتمأبيوابن2(،8
1/2"الموضح"فيوالخطيب)072(، 4 معاويةبنزهرطريقمن1

1/4أحمدوأخرجه: 22-4 1/2الموضع"فيوالخطيب2،3 4 من3

الجزريسليمانبنفراتطريق

3/3الكبير@االتاريخ9فيالبخاريوأخرجه: 1 يعلىوأبو)1621(،6
ط.(6632)والعلميةط.(7032)"الإيمانشعبفيإوالببهقى5(،081)

1/2الموضح،@افيوالخطيبالرشد، 41-2 4 بنسريدطريقمن2

عدالله.

1/2"الموضح9فيوالخطيب)272(،الثاشبوأخرجه: 4 طريقمن2

عمرو.بنال@هعيد

ا/"لموضحا"فيوالخطيب3(،7لصغير"ا@افيلطبرانياوأحرجه:

2 42-2 4 عربيبنالنضرطريقمن3

الئورفي.سفيانطريقمن(1307)البغرئوآخرحه:

طريقمنالطبعتينكلتاي@685(الأوسط!"فيالطبرانيوأخرجه:

الثورفي.مسروقبنسعيدبنعمر

والثوري،والنضر،الله،وعبيدوسريك،وفرات،لؤهير،ةسبحتهم

بناللهعبدصالجراحبنزيادعنالجزري،الكريمعبدعنوعصر(

به.الله،عبدعنمعقل،

ومر(1)

وهو(2)

ومو(3)

ومو(4)

.(2051)التقريسا"نشادن@ة:

1@مرالتعديلاالالجرحالحديش@عالحالصدتمحلهلميبأسلا:، 0 6

.(7145)التقرسه"ب@اباسلا":

.(2061)التقرسه"د@فقهة



يالفمائد@لعللفي@لجامع

عنالعلميةط.ول@371(الفلاح،ط.لما(ا4)الجعدابنوأخرجه.

العلمية،ط.(1739)والملاح،ط.(1815)الجعدابنوأخرجه:

5/2الكامل!فيعديابنطريقهومن شريد.عن1

3/2"والتاريخالمعرفة1فيالفسوفيوأخرجه: 0 جريج.ابنطريقمن9

10/1البيهقىواخرجه: 5 ط.(7030)له"،الإيمانشعب"وفي4

1/2"الموضحلافيوالخطيبالرشد،ط.(6630)والعلمية 3 2وا9 من4

محاوية.برزهيرطريق

عنالكريم،عبدعنوزهير(جريج،بنواوشريك،)سفيان،أربعتهم:

به.الله،عدعنمعقل،بناللهعبدعنينسب-لمزياد-

5/1"العلل"فيالدارقطنيعندإسرانيلوتابعهم 9 .(813)س3

الصواب@وهوعقبه:الدارقطنيوقال

2الاثار@4/معانيشرح@فيالطحاوئوأخرجه: 9 العلميةط.وفي1
مريمأبيابنعنالكريم،عبدعنعمرو،بناللهعبيدطريقمنهلا(23)

به.مسعود،بناللهعبدعنمعقل،بناللهعبدعن)مقرونين(الجراحوابن

أسندهفيمامعينبنيحيىفقالالجراح،ابنطريقالعلماءرجحوقد

1/2"الموضح"فيالخطيبإليه هولي@الجراح،بنزيادعنهوإثما":45

مولىالجراحبنزيادجحفر:بنا@هعبدقاليحيى:قالمريم،أبيبنزياد
هذاال@.غيرفهذاكوفي،مريمأبيبن@زيادالمدية،قدماللهتيمبني

1/2الموضها@افيالخطيبإليهألسدهفيماأيضأوقال يتابعلم":41
وخالفهأحد،مريمأبيبنزيادعنالكريم،عبدحديتعلىعيينةابن

عنالله:عب@دقالالكريم،عبدعنالناساروىوهوعمروبناللهعبيد
."مريمأبيابنغيروهوالجراخ،بنزباد

الئورقيسفيانلأن@تمديدثإغمالالقولهذاوفي"فقال:الخطيبوتعفبه
بناللهعبيدواماذلث،فيعنهمااختلافغيرمنعيينةابنتابعاقدعمرواخاه



نسبهأوالراوياسمفيفالاختل@لالحثشرقى:رل@لل
-

ذكرماعنهالمحفوظكانوإنعيينة،ابنبموافقةعهالحديثفكرنافقدعمرو

4لابه"والتعديلالجرح9فيحاتمأبوبينهماوفزق 77 /3(2383)

عنمسعود،ابنعنمعقل،بناللهعبدعنروىهذاالجراحبنزياد"فقال:

يقول:الحرانيسعيدبنمصعبسمعتوفال:توقي@لندم@ن"@رو:التبيئ
عنسفيان،فالعمرو:بناللهعبيدليقال

(1)
أبيبنزيادعنالكريم،عبد

رأيتوقدالله:عبيدقالالجراح.النهوإتماله:قلتتوتجه@لندم"فيمريم
عنالجزري،الكريمعبدعنفروىعيينةابنووهمالجراح،بنزيادأنا

سعيدبنمصعبوسمعتوقال:معقل،بناللهعبدعنمريم،ابيبنزياد

بنزيادرأيتأناعيينة:لابنقالأتهعمروبناللهعبيدعنيقول:الجزري،

مريم!.أبيبنبزيادوليمىالجراخ،

ماالله-عبيديعني:قاله-ماصحةعلىوالدليل"حاتم:أبيابنوفال

عنمحاوية،بنزهيرعنالطياسي،ثاودأبيعنحبب،بنيونسبهحدثنا

بناللهعبدصمريم،أبيابنهوولب@زياثاعنفقال:الجزريالكريمعد

الكريمعبدعنالثورئ،سفيانالحديثهذاروىقدأيفأ:وقالمعقل،
عبدأنفدلعيبنقعابنرواهكمامريمأبيلنزيادعنفقال:الجزري،

والصحيحمريم،أبيبنزيادقال:ومرةالجراح،بنزيادةمرةقالالكريم
"الجراخبنادز

2@االموضح9فيالخطيبوقال 4 9 /1-2 هذاطرقوأصح":50

بناللهوعبيدزهير،أ@ردهاالتيزيادعنالكريم،عبدرواهماالحديث

"وافقهمومنوشريكعمرو،
نقلهماأصحالجراحابرحديثكونورجح

333الأشراشالا@اتحفةفيالمزي / الرحمنعبدبنمغبرةعن(1593)6

بنمعمرعندمنقلت:جئت؟أينمنيومأ:أبيليقال"قال:أتهالحراني

."3الكرعدالسيادهكدا.فور@تالمطبوعسعن!"كلمفسمطت(1)

.(1797)العلل،"انظرة(2)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

أبيبنزيادعنخصيف،عنحدثنافقلت:حدثكم؟مافقال:سليماف
قال:أثه!كالتبيعنمسعو@بناللهعبدعنمعقل،بناللهعبدعنمريم،

وكانجدتك،عموهوالجراح،بنزيادهوهذاأبي:فقالتوبتا@ندم"

منرجلأمريمأبيبنزيادوكانعئمان،مواليمنالحجازأهلمنرجلا

قال:ثمالجراح،بنلرياديتركلوكانفزلها،حرانقدمالكوفة،أهل

ابنعنمعقل،ابنعنالجراح،بنزيادعنحبيب،ابنعونأبي
توقي@لندم"حديث.وذكرعسضالئبيئعنمسعود،

إذمريم،أبيبنزيادفيهاالتيالروابةرجحشاكرأحمدالحلامةانإلا
37أحمددالإمامالمسندعلىتعليقهفيقال 6 بنزيادعنأنهدوالراجح:1/

منروايةحفظتفلومذاكلومعوأحفظ...أكئرذلكرواةلأنثمريمابي

ئققه.الجراحبنزيادلأنأيضاثصحيحالكانالجراحبنزيادعنرواه

ا/"الموضح9هامثىفيقالإذالاختلاتهذافي@خررأفيوللمعلمي
2 أبيبنزيادالرجلينكلامنالكريمعبدسمعهالحديثأنليالويطهر:51
الجراح؟اب@عنالجزيرة،فيبهفحذثعئمان،مولىالجراحبنيزيادمريم
عثمانمولىلأنبالحجاز.وكذلكعندهم،عقبولهوأنبهعندهمأشهرلأئه

بنزدادعنالكوفة،فيبهوحذثعثمان،مولىزيادقال:ولذلكحجازي،

بنزيادعنخصيف،روايةلهذاويشهدعندهم،معروفكوفيلأتهمربم.أبي

لأتهمريم.أبيبنلزيادالأصلفيالحديثأنفأحسبهذاوعلىمريم،أبي

ولكثهمريمأبيابنمنسمعهإنمافكأثهالجراحابنفأمامعقل،كابنكوفي
يرسله،الجراحابنفكانأتباعهمنصارلأئهعه؟بروايتهبصرحأناستنكف

."معقل...ابنعن

نفسههومريمأبيبنزيادبانالقولإلىالعلماءبعضف@بحينفي

"الموضح"فيالخطيبعنهنقلهفيمامعينبنيحيىقالإذالجراح،بنزياد

1/2دالمرضحايرالخطباخرحه:(1) ك@85الكصالاتهنيبفياوالحزي4،4



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفلالهضك@:رلعلل
-

2 38 فيماحنبلبنأحمدوقال"،الجراحابنهومريمأبيبنصزياد@:1/
2"الموضح"فيأيضأالخطيبعهنقله 38 مريم:أبيبن@الزياد:1/

أبيبنزيادأنإلىاللهعبدأبودلغصبذلك.عقبالخطيبوقالالجراح(،
بشرأبوحكىوكذامريم،أبوالجراحكنيةوأنالجراح،بنزيادهومريم

هومريم:أبيبنزيادقالالجوزجاني،يعقوببنإبراهيمعنالدولابي،

4/2الثقات!@@فيحبانابنوقالالجرا@.بنزياد 3صأيبنال@ياد:60
"

عنيرويالذيوهوالجراح،مريمأبيواسمعفان..بنعئمانمولى

3فيوقالتوبقد،@ا@لندممعقل:بناللهعبد 2 3 مولىالجراحبنزياد":6/
33التهذيبطتهذيبد@فيحجرابنالحافظوقالعثمانط، 6 وقالقلت":3/

مريمأبياسمفجعلالبخارفيوأمائقة،مريمابيبنزيادالدارقطنى:

الثقاتفيحبانابننلثعلىوتبعهواحدرجلأئهمارواتالجراح،

توبفا@لندم"حديث:راويأنحرانأهلكلاممنويحرراثنانأئهماوالأظهر
."أعلمواللهالسفيانين،روايةفيجاءمابخلافالجراحبنزيادهو

أنهنفسهمعينبنيحيىعننقلإذاثنان،أنهماأعلم-واللهوالراجح-

2"الموضح"فيكماقال 4 5 هوليىالجراح،بنزيادعنهوإنما":1/

الجراحابنزيادجعفر:بناللهعبدلأقاليحيى:قال3،،مرأبيبنزياد
هذا"،غيرفهذاكوفى،مريمأبيبن@زيادالمدينضقدما@عتيمبيمولى

4"والتعديعالجرح@فيحاتمأبيابنوقال 77 أبي:لأقالة(2383)3/
قالأتهعمروبنال@هعبيدعنيقول:الجزري،سعيدبنمصعبوسمعت

علىتعليقهفيقال@دهذا،كلامهفيالحافظتعفضاكرأحمدالحلامةأنإلا(1)
0أحمدهالمسند 37 6 / التاريخفييعنيللحميث-كتيرةأمانيدذكرالنالبحارفي1

أخيرأروىتممريم،أبيبنادزهومعقلابنعنراولهأنعلىتدلالكبير-
مريمأبيبرالزيادبدل"الحراحبنالزلادفيه)شاثأ

أنفظنالدارقطني3فولأ

اممه3مرأباوأنالجراح،لنادرهرمريمأبيبنزيادأنبهذايريدالبخاريمأ

هذاقبلالحراحلنريادترجمالخارقيلأنوافح،رأيهفيوالخطاالجراح،

عنالحديثأنفيالرواةاختلاتيينأنصنعبماراد@)ئما(مستقلف..،بترحمة

."ذاك...أوهذا



-

@للفالائد@لعللفي@لجامع

أبووقالمريما،أبيبنزيادولي@الجراح.بنزيادرأيتأناعيينة:لابن
الكربزانيلكر

(1)
1/2لأالموضح@افيالخطبإلبهأسندهديما 43-2 4 عندما4

الجراح،بنصزيادمريم،أبيبنزيادعنأخبرنيالمدينح،بنعلئساله
"فقلت:خبرهم؟يخبرنيأحداوحدتمانيف@عثمانمولىوزياد

الجراح،بنوزيادمريمأبيبنزيادعنوسألتهمسرح،بناللهعبدبنالولبد
إلىعقبعندناولهعنمان،مولىفهوالجراحبنزيادأمالنا،كلاهمافقال:

الملكعبدبنمسلمةكانكلب،منامرأةفمولىمريمأبيبنزيادوأماالبوم،

لهعقبولامريم،ابيبنزيادومحهاحرانإلىونقلهامباتتزوجها

2"الموضح"فيالخطيبوقالعندنا"، 38 / بنزيادغيرالجراحبنوزياد"ة1

أهلمنواحدغيرعلىالرجلينهذينأمرفيالنمبهةدحلتوقدمريم،أبي
عنالجزري،مالكبنالكريمعبدعنيروىحديثنلكليوالعلةالعلم،

فكانمريم،أبيابناخرون:وقالالجراح،ابنالرواة:منعدةفيهقالزياد
تهذيب"فيالمزيوقالواحد"،بائهماالظنفيالبهةإلىطريقاهذا

3/4الكما@الا لي@أثهوالصحيحالجزري،الجراحبنزياد":(2015)3
مريمأبيبنبزياد

الجزريالكريمعبدعنهماروىراويينهناكأنلايترجحتقدممما
بناللهعبيدطريقنلدفيوالحجةمريم،أبيبن@زيادالجراحبنزيادوهما:

كلفصلتالتيالتخاريجفيقدمناهاالتيوالطرقالراويي@قرنالذيعمرو
حدة.علىواحد

احتمالات:ئلاثةفلثمنوينبري

نرجحه.ماوهذاهذا.حديثهفيشيخينللجزريأنأ-

قال:ومرةالجراح،بنزيادقال:فمرة@،مضطربالجزريأن-@

مريم.أبيبنزياد

عرفواميفبنيمولىلكرأبوسيلى،بنالمفضلب@الرححنعدحمدسوهو((1)
5/4لعداداتريح"ا@طر:حرادأملمنبالكرلزالي، 0 الغرب.ط.2



لسبهأوالراوياسمفهفالاختل@لالثترك@:الحلل
=

بنلزيادمتابعأيكونالجراحبنزيادنف@الأول،الاحتمالعلىاعتمادأج-

مريم.أبي

الجزريالكريمعدعنيروىالحديطفإنالاخر،الاختلافأما-2
ى.أضعدةوجوهمن

عة.ابنطريقمن(28202)سيبةأبيابنأخرجه:يؤ

1/2"الموضح9فيوالحطيب)172(،الاشيوأخرجه: 4 طريقمن3

ابن

بنزيادعنالجزري،الكريمعبدعنجريح(واب@عيية،)ابن

عئمان(مولىادزقال:جريج،أبنرواية)في3مرأبي
(1)

بناللهعبدعن

به.مسعود،بناللهعبدعنأيهعنمعقل،

والدمعقلأمسعودبناللهوعبدمعقلبناللهعبدبينالإسنادفيفزاد

4/2الاثار!معاني)شرحفيالطحاوي 9 العلميةط.وفي1

معاوية.لنزهيرطريقمن(6825)

(1154)لاالسامعوتدابالراويلأخلاقالجامع9فيالخ@وأخرجه؟

عيينة.ابنطريقمنالرسالةط.(1158)والعلميةط.

معقل،بناللهعبدعنالكريم،عبدعنعيقوابنلؤهير،كلاهما:

الزيادين.أحدذكرغيرمنبهمسعرد،بنال@هعبدعن

الأعمش.الوجهبهذاالحديثروايةعلىالكريمعبدوتابع
معقل،بناللهعبدعنالأعمش،طريقمن(1927)البزارأخرجه:إذ

زياثأ.يذكرولمبهمسحو@بناللهعبدعن

10/1لبيهقياوأخرجه: 1/2@لموضحا"فيلخ@وا5،4 4 من6

دالحرح@يحاتمأبيوابن)1621(،ك@513البهير"لتريحد@فيالبحريقال
عفافهلنعئمانمولىمريمأبيبنلرلد:(2465)ك@294والتعديلا

أيمه.ع@الأصل@قال.المحقق،بليهاوأشارالاشي،عدسفطتأيمالكن



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

أبيبنزيادعنالجزري،الكريمعبدعنمعمر،عنالرزاق،عدطريق
أومعقلبناللهعبديذكرولمعليه،موقوفابهمسعود،بناللهعدع@مريم،
لا.لهفبلاكمنالذنب،منوالتاثث"يه:@زادأباه،

بزيادف.موقوفأمنقطعأ،معمرعنالرزاق،عبدرواهكذا9الب@هقيئ:قال

الجزري،الكريمعبدعنراشد،بنمعمررواهداوقدالخطيب:وقال
عليهواختلف

1/2لأالموضح،فيالخطيبأخرجه:قلت: 46-2 4 ابنطريقمن7
بناللهعبدعنعبيدة،أبيعنالكريم،عبدعنمعمر،عنالمبارك،

أيضا.موقوفأبهمسحود،
معمرعنالرزاق،عبدعنالمدينب،بنعليورواه9الخطيب:قال

عنرجل،عناجعلوهوهمهذاالرزاق:عبدلناقالعلي:قالثمهكذا،

ابن

10/1البيهقب 1/2@الموضح"فيوالخطيب5،4 4 من7

عنعبيدة،أبيعنالكريم،عبدعنمعمر،عنخالد،بنوهيبطريق
لمحه.فنبلاكمن@لذنب،من@لتائب"قال:@،النيئعنالله،عد

راشد.بنمعمرعنتروىمختلفةطرقثلاثفهذه

عليه.واختلفمغولبنمالكالحديثوروى

تحفة"وفي(1466)الآثار!مشكل@اشرحفيالطحاويأخرجه:إذ

الكريم،عبدعنمغول،بنمالكعنوهب،ابنطريقمن(5167)الأخيار"
مرفوعأ.بهمسعود،ابنعنأبيميعنرجل،عن

2الآثار@4/معانيشرح"فيالطحاويوأخرجه: 9 العلميةط.وفي1
عنالكريم،عبدعنمغول،بنمالكعنوهبصابنطريقمى(6822)
به.مسعود،ابنعنأيه،عنشريك

الشرحبيلابل@:"@السطبوعفيتحر@أيههعنرجل،صالآتارا:إمكل@ثرح@ي(1)
الالقة.التحريجمصاثومنوالنبت



الالهضك@:لعلل@
"

نسبهأوالراوياسمفيف
=

عنالكريم،عبدهوإتما":(18اللألابنه"العلل@افيحاتمأبوقال

."معقلبناللهعبدعنالجراح،بنزياد

الكريم.عبدغيرعنمغولبنمالكطريقمنالحديثورو@
8/2"الحليةدافينعيموألو)416(،و(612)حبانابنأخرجه: 5 من1

مرفوعا.بهالله،عبدصخيثمةعنمنصور،عنمغول،بنمالكطريق

مصك.بنحسائممغولسمالكوتابم

9/4بغداد"تاريخ"فيالخطيبفأخرجه: 0 5-11/54الغربط.وفي5 5

لهالله،عبدعنخيتمة،عنمنصور،عنمصكبنحسامطريقمن

فيماحاتموأبوحنل،أحمدسقالهمسحود،ابنمنيسمعلم

.(931)و(921)المراسيلا9فيحاتمآبيابننقله

طريقمن(5261)يعلىأبوأخرجه:ماأيضأذلكعلىيدلومما
رجل،عنخيثمقماعنمنصور،عنمغول،بنمالكعنالحارث،ب@خالد

رحلأاللهوعبدحيثمةبينفجعلمرفوعأبهالله،عبدعن

اخر.وجهمنالحديثرويوقد

أيضأ.علجهواحتلفالبقال،سعدأبوفرواه

الكبير"التاريخ1فيالبخاريطريقهومن)501(،الحميديفأخرجه:
3 1 5 عيية.بنسفيانعن(1261)3/

2المرضحأ9فيالخطيبوأخرجه: 4 7 / عببدبنيعلىطريقمن1

1/2"الموضح9فيالخطب 4 الأعمش.طريقمن9

5/2،0الكاملفيعديوابن)73501(،الالكبيرفيالطبرانيئوأخرجه:

.(1773)اتقرسا"ثقفه@@سرفأبيبنالرحم@عداب@ومو(1)

.(1193)اتقربيتركأنبكادالصيص،ومر.@2@



-

@للفعائد@لعللفيالجامع

منالرشدط.(6633)والعلميةط.(3307)الإيمانأدسعبفيوالبيهفي

بنحوه.صالحبنالحسنطريق

الصداثييزبدبنعليوتابعهم
(1)

5/1"الدارتطنيعلل"فيكما 9 س2

أبيعنوعلي(والحسن،لأعثى،واويعلى،عيينة،)ابن
بهالله،عبدعنمعقل،بناللهعبدعنالمرزبان-بنسعيدالبقال-سعد

فوعأ.ص

المباركلابنالزهد""علىزيا@اتهفيالمرصزفيعندمثيموخالفهم
لأه/الدارقطنيعللفيإكماالضريرمعاويةوابواليمانبرويحيىل@401(،

1 9 علىموقوفأنفسهبالإسنادالبقالسعدأبيعنفرووهامأ3)س2
مسعود.بناللهعبد

التاريخو")501(،عقب"الحميديمسند9فيكماعيينةبنسميانقال
3الكبير@3/ 1 احفظلأئهإلي.أحبالكريمعبدبهحدثناوالذي":(1261)5

سحدإ.أبيمن

6/33@الأشرافتحفة"انظر: 4/6المسند"أطرافو"5(،193)2 71

01/2المهرظإتحاتو")3755(، 9 5(12794).

ومنحجرابنالحافظيذكرهالمالتيالأنولعلىيضاتومما@

قبله

لسند@لخبر.@لذيفيالاخلاف
ناسرالسابمةالتةوالأنلاالاضطراب،أنهل@صالسابعالنوعهذا

استقراءوكانالعلائي،علىمعتمدبدصرهوهوحجر،ابنللحافظمتابعةعليها
لكناذلك،فييتابعأنلهوخقالأنلاهدهتصنيففيجيدأاسنقراءالعلائي

تلكمعلىوصنفاهاالإسناد،مضطربةالأحاديثمنكبيرةجملةجمعنالما

للاا@(.ااقؤب"بىا@يه(1)



نسبهأوالراوياسمكيفاكختل@ولثترقى.رل@لل
=

تلكمنواحل!تحتتندرجلاالأحا@يثمنكميةعندنابقيتالستةالأنلا

الاختلاتةأولهماي@جديىنوعينلاستحداثسيأفلكفكانالأنلا؟

الراويعلىالأسانيدتعددوثانيهما:الخبر،اسندالذيالصحابيتحديدفي
الهنديبالرقمسبعةبالرقمالأولرقمناوقدالمرجح،انعداممعالواحد

تحديهفيالاختلافوهوالسابعالنوعهذاإنثمئمانية.بالرقموالثاني

أمروهوكثيرة،أحاديثسلكهفيتندرجنوعالخبرأسندالذيالصحابي

إسناد.منأكثرلهيكوفىاونلكفيالراوييخطئأنط@عب

أبوروىماالمسند:تحديد@لصحابيفير@ريهومما@ضطرب@

الله،رسوليابكير:أبوقالقال:عباس،ابنعنعكرمة،عنإسحاق،

@بتآءلى@و@كلغوالمرسلات،والو@قعة،هود،@اشثبتنيقال:شبت!قد

@@كقرتأ@@فاو"
فيهاختلففقدأشدبىاضطراباإسحاقأبوفيهاضطربالحديثهذا

وفي(3297)والترمذي1/33،5@االطقات@افيسعدابنأخرجه:
8له:الكير@ا،العلل"وفيبتحقيقي(14)"الشمائل9 9 بكروآبو)993(،9

3والحاكم)03(،بكر،أبيمسند"فيالمر@زي 4 3 فينعيموأبو2،/
4/3الحلية!" 1/3النبوظ@الرلائلفيوالبيهقي5،0 57-3 5 8

(2
والبغوي

1"دمثقتاريخ"فيعساكروابن)5714(، 7 / 1او4 1 شيبان.طريقمن8

الدروسليالتكرروجهدلاالرير،هدضفيالحدانةهدهيل@لقا@@

والثاعلمةوالحدةالحدانهعلىالقانمالالدلعلىالحتيروالمحاضرات

ية.لأخلاوا

الروايةمذهرلملححمر،أليالصريالتمارمحمدلنحمدطريقمناليهقيساقه(2)

عنالطيالي،الوليدأبيصساتهألهالحديت@حرفيوسياتياعدصالصرابير

بهعامر،بنعقةعىالحير،أبيع@ب،أليب@يريدعنسدبنالليث

صاحبوألهفيصاضطر@قدالتساروأنالاشا@هذالخطأبهنقطعساوسيأتينا

الهاديالموفقواثهحدبت،فيحديتعليهدخلولحلهماكير،



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

1/2العلل!"فيالدارقطنيواخرجه: 0 2و1 0 طريقمن(17)س2

اسرإ

1/33لأالطبقات"فيسعدابن اسرائيلدشيبانطريقمن5
لمفر

1/2@العلل"فيالدارقطني 0 بنيون@طريقمن(17)س2

)مقرونيه-و)سرائلإسحاقابي

س1/302"العلل"فيوالدارقطني3(،5770)شيبةأبيابنوأخرجه:

2/4والحاكم)71(، 7 الأحرص.أبيطريقس6
1/2العلل،@فيالدارقطنيوأخرجه: 0 بنبكرأبيطريقمن(17)س3

عاش.

1/2العلل!9فيالدارقطنيوأخرجه: 0 بنزهيرطريقمن(17)س2

معاولة.

1/2العلل!"فيالدارقطنيوأخرجه: 0 بنمسعودطريقمن(17)س3

بنبكروأبولأحوص،اوأبوويون@،@)سرائيل،)شيبان،

لإصاد.ابهذاالسبيعي،إسحاقأبيعنومسعود(صزهير،عياش،
عباسابنحديطمننعرفهلاغريبحسنحديثهذا"الترمذي:قال

الوجههذامنإلا

يخرجامه.ولمالبخاري،شرطعلىصحيححديثهذا"ةالحاكموقال

أبوقالقال:عكرمقيعنإسحاق،أبيعنالحديثهذاصروي
عباس.ابنيخهيذكرولمالحديثفذكربكر...

1/33المنورقأالمدينةتاريخ"فيشبةابنأخرجه: 0،)5101(

1/2@العلل"فيوالدارقطني 0 2و3 0 إسرانيل.طريقمن(17)س4
1/2"العلل"فيالدارقطنيةوأخرجه 0 بنزهيرطريقمن(17)س4

معاولة.



نسبهأوالراوياسمفياحخت@دفولثترقىللعلل
=

مسندهفيسيبةأبيوابن1/33،6الطبقاتأ"فيسعدابنوأخرجه:
(1)

8/5@العاليةالمطالب"فيكما 9 دمسندفيالمروزيبكروأبو)1104(،2

1/2لمالعلل"فيوالدارقطنيول@01(،(107)يعلىوأبو)13(،بكر!أبي 0 5

الأحوص.أبيطريقمن119/4@دمقتاريخ"فيعساكروابن)71(،س

أحمدط.(3297)عقبوالترمدي4(،للالزهداا9فيأحمدوأخرجه:

1/2العلل!فياوالدارقطنيشاكر"2(، 0 5
بنبكرأبيطريقمن(17)س

عياش.

(2)

وصدنلتتفريأييسكلالسسندهناو@قدارالمصنم@،عيرشيبق@أبيابنسد

الستةال@علىزواتدهفلنةوعلوهومكانتهالمسندمناولأهسيةأحمدإ،الإمام

المهرة!الحيرةإتحاتوكتدححرلاسالعالت@المطالبكتابإفيمحفوظة

عوادبنارالدكتررححفهم@االطريقهدالأدةالطبعةمدهعلىاعتمدت

5/3امالالاعامالإسلاميالعربثارفيالمطوعةنثرتهفيمعروف 2 يقطرومدا6

الرح@ىعبدافيلحيهاناقهةمخطحلاتجهاثاتحدثهاحدنا(32)مجموعمن

فليفلكومعالآد،الموجو@ةالطبعاتخيرهيع@ادلارالدكتورونشرةالفقيه،
التالي.النحوعلىميسلاحطات،علها
الكميرالجامع@الكنب.امملأنعجحا،تحفيقأالكتداسمبحققلمبتها-

قاصرفلكهامحاولةلاروللدكورالمحتصر"
حلالهاومنجدأ،حممةوهيالرسذي،يذكرماالتيالبأحا@يتيخزجلم-2

كسيةتزثادخلالهامن@شالمختصر،الكبير@الحا@@الكتابتس@يةنستفيدب

الابأحا@يتعلىالاطححضر@رةعلىالاحثوشهمحتصرة،@طريقةالأحالحيث

الأحاديطلأنالأحاديت،لعضالعقهيالتقليدوتجلالأحاثيت،علىالحكمقي
ركةم@خلالهاشوللوكالمقهية،الأحكاممنهاتستقىثمبحصعلىبعضهائسلط

الة.لرديالصحابة

ونحلموالارسال،والوعلوالوقفالرفعسالرمدييذكرهسايخزحلم-3
3سفلث@نللكيرففاتدةفلكتخريجليأنيقينا الترمديكتابخصائص1
الاسلامأعرلأحدالكتابأنعلىكاملفخطيةنسحةأيةعلىاعتمادهعدم-4

كيرة.العا@فيومخطوطاتهالمطية،
لاألهعلىمخطحتلاجتهالاتحدينأ(32)الكت@بنرصالدكتورحذت-5

فلث.فينوقت@وقدالكتد،منكاملةخطيةسخةيملك



ئد@الف@الجامعفى@لعلل@

1/2@العلل"فيالدارقطنيواخرجه: 0 2و5 0 طريقمن(17)س6
سعد.بنمسعود

1/2@ادالحللفيالدارقطنيوأحرجه: 0 5
بنيون@طريقمن(17)س

أبي
3/1داوالمفترقالمتفقفيإالخطيب 2 6 طريقمن(0941)0

الزيات.حمزة

بالروايةإسحاقأبيعنالحديطهذاروواالذيئالرواةأنفالملاحظ
علىدلإنوهذاالمنقطعةبالروايةعنهرووهالذينآنفسهمهمالمتصلة

الحديث.هذافيإسحاقأبياصطرا@علىيدلفإنهشيء

عنهرويأثهالحديث،هذافيالثديىإسحاقأبياضطرابيؤكدوما

ة.عديىأخرىبطرق

فينواففهلالديهقاتلاعراتالكتابسيخرةنصوصألرالدكورحد@-6
الكتابفيصردتالتيعيسى"أبوقال@جملةحنفأله@لكمنسها،كنير

معوماحناتهالسقدي@أقوالهالرمنيبهايصدركانالتيالعارةوهيمرة(6514)
والعلل.الرحالدينبوحه
قاصرة.كانتالكتابلهداالتحمميعملهأصوللأنجدأ،المصيمبطلم-7
المهمةالمواطنمنكنيرلحيثكلمايمنمكللم-8
معالمتقدميىقواعدأمسىعلىتقوماحتها@ي@مسألةفهيالأحكامأما-9

محزودلليهلىبناروالدكررالرعيضوالصرصللاحاميتالحثطيالمحزون

كيرة،أخطاءفىسقعنال@قواعدتط@يقبمجردالأحا@يثعلىحكما@ناحفطي،
له.ذلكحصلوقد

المصطلحاتبحصوفيكتابصفيالترمنيمصطلحاتشرحلاييى@1
ومصطلح"،دحسنمصطلحئلوفلكلها،المتاخري@فى@همبالشبرلب@أصطراب

"
لدلك.تامةاشقرايخةباصاحاتياتاو@أ،عربحسن

لالعلليتحلقماحاعةالمهمةالأمورمنتجرممانيبت@ارالدكتورأغفل-11
وماالحديش@المقار@مصطلح@لثمنوالعديح،الحرحرمصطساتوالرحال

فلدرشرحوكرما،الراءب@تحتحلق

سحد.بنو@سحودعياسبنبو@كرو(الأحوصرألر@زهير@هرايخلمنهمرواهب@



نسبهأوالراوياسمفيفاحختل@لالثترل@لالعلل
=

فيهيذكرلمبهعكرمقعصإسحاق،أبيعنسحد،بنمسعودفرواه

بكر.أباولاعباسابن

33"الطقات"فيسعدابنأخرجه: 6 / عندكين،بنالفضلعن1

الإسناد.بهذاسحد،بنمسعود

1يلالابنه@االعلل@فيحاتمأبوقال أبياب@وقال@،أصحمرسلا":(82
أبيعنالأحوص،أبيعنبقيق@روىلأبي:داقلتنفسه:الموضعفيحاتم

ةفقالجم@.الثبيئعنبكر،ابيعنعباس،ابنعنعكرمفعنإسحاق،

:(1894)لابنهالعلل!"فيحاتبمأبووقالدا،عباسابنفيهليىخطأ،هذا

@لى...للنبيئفالبكر،أباانعكرمة:عنإصحاق@أبيعنشيبان؟صرواه"

@أعلمواللهبالصواب،أشبههاوهذا

انقطاعفيهاالتيالروايةبترجيححانمأبيمنواضحتصريحفهذا
انقطاع.الشدففيبكرأبيمنيسمعلمفعكرمة

قالقال:علقمقعصإسحاتأبيعنإسحاق،أبيبنيون@@رواه

أبو

1/2"لعللا"فيالدارقطني 0 .(17)س9

ياقل:قال:جحيفة،أبيعنإسحاق،أبيعنصالح،بنعلي@رواه

الله....رسول

له:الكبيرأ،العلل1وفيبتحقيقي(42)الئمائلا"فيالرمذيأخرحه:

8 9 ي@13(،/22الكبير!"فيوالطبرانيالال@،.)يعلىوأبو9(،3لا9

1/2العللأ"فيوالدارقطني 0 4/3الحلية!1فينجموأبو)71(،س6 5،0

قدوقال،كصاسرسلارلب@@تصلارواهإتساشيبانبادعلبهيستلوكالقولومنا(1)

1للأ"الملل1فيقال3حاأبيابرأدوالع@حبئان،طريقتخريحتقدم 82)"

1أبي.الرستل 0 كاسلاأوصشيباد،رواهكماأصحشصلأالالحدي@يخه:وحاء0

تا@ل!مرسلأ"الأحوصأبورواه



-
ثللف@ائد@لعللفي@لجامع

4يلاوالبغوي 1لمحفقأتاريخفيإعاكروابن7(،1 1 9 /4-1 2

الترمذينقلفقدالخاري-الصنعة-إمامفيهتوقفمماالطريقوهذا
لي

8الكبيرا:العلل" 9 عاس،ابنعنعكرمة،وطريقالطريقهذا(39لا9
فيهيقضولمفيه،أنطردعيفقال:أصح،ايهمامحمدأدا@سألتفقال:

ابيعنإسحاق،أبيعنصالح،ب@عليعنبثر،بنمحمد
الحديط.فذكربكر...أبوقالقال:جحيفة،

1/2"العلل@افيالدارقطنيةأخرحه 0 2و7 0 8
عساكروابن)71(،س

4/1"@مثقلاتاربخفي 19.

أبيعنميسرفأبيعنإسحاق،أبيعنزائدفابيبنزكرياورواه
به.بكر،

فيوالدارقطني)23(،بكر!أبيدامسندفيالمروزيسكرابوأخرحه:
2لماالعلل" 0 8 / 1

4/1"دمثقتاريخ"فيعساكروابن)71(،س 21.

به.بكر،أبيعنمسروق،عىإسحاتأبيعنزكريا،@رواه

2لادالأالأوسطفيالطبرانيأخرجه: فيوالدارقطنيالطسعتين،كلتاهأ6
2"العلل9 0 8 / 1

1"@فقتاريخ"فيعساكروابن)71(،س 1 9 / طريقمن4
عنه.معاويقعأبيعنعمار،بنهثام

عنمسروق،عنإسحاق،ابيعنالنصيبي،سلمةبنمحمدورواه
الحديث.فذكرقال...ز@هالصديقبكرأباأنعائثة:

1/2لعللاا9فيالدارقطنيأخرجه: 0 2و8 0 9
.(17)س

عنإسحاق،أبيعنالمججلي،الرصعبدبنالكريمعبدورواه
به.الصديق،بكرأبيعىسحد،بنعامر

@لعللا"فيوالمأ،65)"الطيوريات"فيالطيوريأخرجه:

2 1 0 / 1
.(17)س

عنالسبيعي،إسحاقأبيحديثمنعريب"عقبه:الطيوريقال



نسبهأوالراوياسمفياحختحفةلالئت@ك@للعلل
=

عنقيل:وفدالخزاز،الكريمعبدبهتفردالكوفي،البجليسعدبنعامر

أصح.والأولأبيمماعنسعد،بنعامروهواخر،قولمغل@،بنجبارة
فيإسحاقابيعنرويوقدشيء،سعدبنعامرعنإسحاتأبيعندلي@
1أقوال.الحديطهذا

00.

عنإسحاق،أبيعنالخزار،الرحمنعبدبنالكريمعبدورواه

وجعلالحديثفذكرالله...رسولياقلت:قال:أبيه،عنسعد،بنعامر

ل@ئه.وقاصأبيب@سعدالسائل

1/2العللأ"فيالدارقطنيأخرجه: 0 فيمردويهوابن)71(،س9
.(74)حيان!ابنأحا@يتفيهجزء"

سعد؟بنمصعبعنإسحاق،أبيعنالنخعي،معاويةبنيزيد@رواه

به.أيه،عن

1/2"العلللافيالدارقطنيأحرجه. 1 0

.(17)س

عنالأحوص،اليعنإسحاق،أبيعنثابت،بنعمروصرواه

الحديط.فذكر...@الرسولسألبكرأباأنمسعود@ه:بناللهعد

ا/العلل!"فيوالدارقطني)19001(،البهير!@فيالطبرانيأخرجه:

2 1 0

.(17)س

9تفسيره:فيكثيرابنفال إسحاقوأبومتروك،ثابتبنعمرو":47

بأبيولي@عمروبالطريقفيعلهذافعلىأعلمواللهمسعود،ابنيدردلم
إسحاق.

قالقال:إسحاق،أبيعنمعمر،عن(5997)الرزاقعبدوأخرجه:

القيامماوسهرة@لو@قعة،سورةو@خو@تها:هودالشيبتني@ت:للهارسول

انفطرت!4@ؤا@لنماانئقت،لاذا@لسماءكقردص@ذا@لشسىو@لمرسلات،

هرد.سورةذكروأحسبهقال:

معضل.وهذا

أبيعنأسانيدهامضطربةوالأخبار":(92)عقبمسندهفيالبزارقال



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

أبيعنلاالناقلينعنفصارت@،للثبيقالبكرأباأنوأكئرهاإسحاقها
.@المخاطبهوبكرأبوكانإذبكر،

4/3الحليقه"فينعيمأبووقال فرواهإسحاق:أبيعلىاختلف":50

أبيعنسرحبيل،بنعمروعنعنه،ورويجحيفة،أبيعنإسحاتأبو
بنمصعبعنعنه،يرويبكر،أبيعنمسروق،عنعنمعورويبكر،

عنص@رويبكر،أبيعنسحد،بنعامرعنعنمماورويأيمماعنسعد،

عنهمإتعالىاللهرضياللهعدعنالأحوص،أبيعن
يه.إسحاقأبياضطراببسبضعيففالحديثالمقالوخلاصة

1،/9"القرطبيتفسيرو@)30811(،ه@3الأشراش@8/تحفة"وانظر:

5"والسننالمسانيدولاجامع 4 8 /3 8/5@العاليةالمطالب9و)0752(،1 9 2

6ولالمهرة!تإخط9و4(،110) 0 8/2ومأ576)6 4 الدرو"0(،493)3

3/5المنثور، 76-5 2-4/122القدير"فيضوا7،7 سلسلةو"2،3

.(955)"الصحمحةالأحاديت

عكرمة.عنإسحاقأبيطريقغبرمنرويوقد

بنمحمدطريقمن118/4@@مثمقتاريخ"فيعساكرابنفأخرحه:

والحاقتعبالواقعة،يث@تالئبىالظقال:عاس،ابنعنعكرمة،عنعون

انفطرت،السماءو)ذاكؤرت،الشصو)فاوالنازعات،ن،يتسا.وعم
قال:وأمي!بأبيالقيرفيكأسرعقدبكر:أبولهفقالالقتيرفيهفاسنطار

وفيها@لمرسلات.هذما،وصو@بانهاهود@مئميتني

1بر@الحللاالدارقطنيعلقهالراءحدبتمنيروى@حرطريقوللحديت(1) 9 7 / 1

عنلمير،بناللهعبدلنصمدع@الباعندي،محمدمحمدسبه@رحدثفقال
ب@عليمو@نماعالح،بنالعلاءعنفقال.موضحين،في3فوبئر،محمدبن

أبيعنهودل@مابكر،أبيعنالبرا-عنإسحاق،أبيعنوقال:حي،بنصالح
مكذا:،جاءوقدلكرإ.أبيعنجحيمفأبيعنإسحا@،

حي
التهذيبوفي"

2الكمال@،/ 5 @؟4673)5

1@الهايقاالنبالعتر(2) 2 /4.



نسبهأوالراوياسمفياكختلدفلالثترك@:رلحلل
-

فيالبخاريعهقالإذعون،بنمحمدأجلمنةضعيفإسنادوهذا
الفسفاء9فيالئسائيوقالالحدي@،@امنكرعهم(:5)الصغير@الضعفاء9

تهديبفيإالمزيطهفيماوقالالحديط،@مترود.(532)والمتروكو@ا

6/4الكما@ه 6 6لا6 بنقة!.لي@":(11

شيء.منهايصحلاأخرىوجوهمنالحديسهذارويوقد
1/2"لأالعللفيالدارقطنيةاخرجهفقد 12 1 وابن)71(،س1

4/1"دمقتاريخ"فيعساكر 2 بريحيىبنأيوببنمحمدطريقمن1

محمدلنعليحدثنافقال:كتابه-أصلمنعلياأملاهالرازيالضري@

عنالرآي،ربيعةحدئاقال:عياش،بنبكرأبوحدتناقال:الطنافسي

سيرةدالشيبتنيقال:الله!رسولياثستبكر:أبوقالقال:مالك،بنأن@

مود،

منها:لأمورتصحيحهولكننا@هاببثقات،متصلإسناد

أصلعلىلهأقفولمالمتأخرة،الكتبفيجاءإتماالسندهذاإنأ-
المتقدمة.الكتبفي

منالغالصفيوهماتراجم،وكنا@عللكتابفيالسندجاء-2

المنكرة.الأحا@يطمظان

الحديث،صحةأماراتمنالإسنادصحةفإنمعروتهوكما-3

هذا،حديثنافيكماالحديطنكارةعلىأمارةيكونالأجانبعضفيولكته

يدؤنتقدبرأضعفوفيمصنفاتهم.@يالمصئفونلأودعهصحيحاكانلوإذ

"،البيهقيسننو"كالمستدركالمتأخرةالأسانيدبجمعاعتتالتيالكتفي

الملقال.المحققعليهوعلقالراومح@أيو@بنمحمد@الدارقطيافيجاءا@@

9أجم

مح@ابعلامسيمفيصتقيوانظردشقا،الشارفيصوالشت

شيوخليأجدهو@الطنالس@همحمدبن)الحسناللارتطنيإ.علل"فيجاء(2)
بو@قةثمق!تاريخصإوالمتتبكر،أليتلاميذفيولاآيو@،محسدس

2هالكسال 97 / 5@4717@.



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

علىأمارةيكونذلكنف@قدمناهمااللذينالمصدرينفيالسنديكونأنولكن
أعلم.للهوانكارته،

الليل!قيام9فيوالمروزي1/33،6الطبقات!@فييعدابنوأخرجه:
1:"المقريزيمختصر9فيكما 3/2،4دالكامل!فيعديوابن4،4

المتفقفيإوالخطيب7(،9ولامألا.القرآنأفضائل9فيوالمستغفري
3/1والمفترق! 6 4/1"دمثقتاريخ"فيعساكروابن6،5 2 عنطرقمن1

أن@.عنالرقاشي،أبانبنيزيد

وستأتيأبان،بنيزيدلضعفالطريق.هذامنضعبفوالحديث
الموضع.هذايخرفيترجمته

4/1"دمثقتاريخ"فيعساكرابنواخرجه: 2 بنمحمدطريقمن1

حمادحدئناقال:الوركاني،جعفربنمحمدحدئناقال:حرب،بنغالب

بنحوه.حصين،بنعمرانعنسيرين،ابنعنعون،ابنعنالأبح،

حجرابننقلهفيماالأبحبحمادالدارقطنيأعلهالإصنادبهذاوالحديث

9فقال:(7295)@الميزانلسان"في
هيددشبشإسنادمنهاأحاديطفيوهم

عنالسهميحمزة@روى"نفسه:المصدرفيحجرابنوقالو@خو@تها،.

بحديثبأصلهجاءوقدالأبح-حمادأيعني:ئقةقال:أتهالدارقطني

الحدائفعفيللناسالخطأوقعربماالقاضي:إسماعيللهففالهود@االشيبتني

"كتابيأصلفيعماارجعلافقال:يضرك،لمتركهفلو

جبرابنانالحنبيرحبلالن"الاريدفتحكت@لمحققيالقيحةالأخطاءوص(1)
2فىلقلواأتهمالمحققينصغسحومنإسا@أيلهيذكريىلمالمتنسذ 37 / 9
أطلقهلقئصاالمتن،علىالحكممدايطلئ@والنبمموضرع؟ةقالأتهالذبيص
فيفقالحصين،بنعمرانحديثصالأبححمادطريقوموصخاصينادعلى

3لالسيرا 9 1 / 1 القولهذاتالجنساالدبيأدعلأالصتن،.لاالندلموضوعة3
المذكورالحديثعلىوعالسو@حكمأطلقالدارتطنيلأنالدارقطي،قولبهوعبح

بهتهوكمابخحفالملية،رالأمانةالدقضفيصزياثةالإيضع،ميمبالغة@نفا
ر@.النكتابمحققو



نسبهأوالراوىاسمفياحختحفلالثترث@:لالعلل
=

فيعساكرابنطريقهومن1/33،5الطبقاشه"فيسعدابنوأخرجه:
4/1دحى!تاريخإ 2 .@النبيعنأبيه،عنمحمد،بنجعفرطريقمن1

وهذا

سلامبنصحيدطريقمن(5804)الكبيرا9فيالطبراني
عنسعد،برسهلعنحارم،أبيعنمحمد،بنعمرحدثناقال:العطار

@رو.النبي

هووالعطار،سلامبنسعدبهتفردموضوعالاسنادبهذاالحديث

كذاب

ديسعدابن
1/33الطبقاتا" واسع،بنمحمدطريقمن5

بنحوه.الله...رسولبافبل:قال:

1/33لاالطبقالههفيسحدابنوأخرجه. بنحوه.سلمق@أبيطريقمن5

1/33"الطبقا@9فيسعدابنواخرجه: دكينبنالفضلطريقمن5

قالقال:عطاء،عنعمرو،بنطلحةأخبرناقالا:عطاء،بنالوهابوعبد

.@التيئأصحاببعض

وهب.لناللهعبدوخالفهما

3)قا(يلا@أماليه"فيالمخلصطاهرأبوفأخرجه: ومنب(،أة2

4/1"دمسقتاريخ"فيعساكرابنطريقه 7 عطا.،عنعمرو،بنطلحةعن1

عباسابنعن

يصح.لامرسلالثلاثةالأسانيدبهذهوالحديث

طريقان:الحديثهذامنبقي

ك@-ك@الزوانداسعانظر:(1)

وحدتأليعليهيكلوالديالصعدبنحمد@غبحثمناصتفدتهالطريقمذا(2)

1دمىأتاريح"فيالطريقمذا 1 8 / ومص-@ل@تحرتوهب-ابرطريقص4

1أخواتهاعطاءقالقالوا...@اليأعحابأ،"أخبرليتال. فيكود0
ميبياضالممكولتبنبينوساأعلم،وافهأعح@المرسلعطاءبلصنادأضهالسند

العطوع.



=
@للفعائد@لعللفي@لجامع

حدثناقال:(790)/17لكبير!ا1فينيالطبراأخرجه:الأولى@لطري@

بنالليثحدئناقال:الوليد،أبوحدثناقال:البصري،التمارمحمدبنمحمد

عامر@هبنعقبةعنالخير،ابيعنحبيب،أليبنيزيدعنسعد،
بححوه.

أوجه.أربعةمنئعلوهوفائدفمعلولحدبطهذا@مول:

النمارمحمدبنمحمدالرئبسةالحديتهذاعلةالأول:@لوجه
أقفولمريب،بلاأوهامهمنالحديثوهذاأوهام،صاحبفهوالبصري،

الثقاشهفيإجانابنذكرهوقدنوثيقه،علىيدلماعلىالبحتطولمع

1 5 3 / السانفيحجرابىالحافظأوردهلذاأخطأ".ربما"وقال:9

7/14"الميزان الذهبيفكرهوقدحبان@ابنقولعلىيزدولم(0735)7
2صفحة.(28لهسنةوفياتفي"الإصلامتاريخ@الكبير@كتابهفي 8 ترجمة9

سؤالات9فيكماالدارقطنيوقالوثاقته.علىيدلمافيهيذكرولم(500)
أنعلىالمقام،هذا@يتقويةتفيدلاوهذه"بهبأسلا)291(:إ"الحاكم

لأولقدةعقبهوقالمنكرا،حديثأالتمارمحمدبنلمحمدساققدالحاكم
إلااللهمعليه،أقففلمهو،منفيهالواهمعلىأقفأفىجهديجهدت

"مقبولصدوقأنهعلىاالبصريحيانالنعلىالظنأكبرأن
وجزم

محمدبنمحمدصالحديثفاكفيالوهمأنالكتاب-محققالسلوم-

التمار.

عنكريب،أبيعنالتمار،طريقمنساقهالبيهقيأنتقدموقد
عباس،ابنعنعكرمة،عنإسحاق@أبيعنكنحيبان،عنهثام،بنمعاوية

هذه.روايتهفيمضطربااقماريكونهذافعلىبكر...،أبوقالةقال

منعقبةعنالحير،أبيعنيزيد،عنالليث،روايةإن@لئاني:@لوجه

1الحديف.علومالمحرفة(1) 5 2السلوم.طوفي9 مصاحطأ،آخرحديتوله3،7

1بنماد!تارلح@فيالحطيبفلكعلىكما@صعليسأنكر 7 2 الغربطودي8/
4 5 / أحاثيت.ثلانةأي@يا-بي@عيه-أنكرممافيكون9



نسبهأوالراوياسمفياكختحفرلثترث@:لال@لل
-

ويتتبعونها،بهاالحفا@يعتنيالأسانبدهذهومئلالمصريينأسانبدأصح

فيالتماربوهمنقطعيجعلنامماالسلسلةبهذهالوليدأبيع@التمارفانفراد
المعلميقولأحسنوماتفرثه،يحتملممنلب@التمارأنسيماولانلك،

(2)أحدفيالراويتضرإنماالغراثوكثرة"@ا:ا/التنكيل!"فياليماني

حالبن:

جدة.بأسانيدثقاتشيوخعنمنكرةكرابتهامعتكونأنالأولى:

الطلبا.بكثرةمعروتغيرغرانبهكئرةمعيكونأن@لثانية:

فيحصلالتفردهذاإنبلالحديث@هذافيالتفرد@لثالث:@لوجه
فيها،الرواةويكثرتثطالمتأخرةالحديثيةالمدارسأنعلىمتأخرقيطبقبما

الخبرفيثترطلاأتاعلىقطعا.مقبولعيرمتأخرةطبقةفيالتفردفحصول

عنيكشفالحالهذهفيالتفردلكنعلضالتفردمطلقنعدولاالمتابعة،

وهم.أوخطأمنالروايةأعماقفييكمنماعلىالضوءويلقيالعلة.

الصحاح،منالسنةكتبفيالحديثهذاوجودعدم@لرابع:@لوجه

دلالةتخريجهعنالقدامىالمؤلفينوعزوفالقديمة،والمسانيدوالجوامع،

وممنطبقتهمنوغيرهالطبرانيبهينفردماغالبإنبلصحته،عدمعلىقوية

هذاتعليلفيأطلتوربماصحيح.غيرالحديثيكونحديثبتخريجبعده

الحديثبصحةيحكمثمالإسنادبظاهريغترقدالناسبعضلأنةالحديث

الهيثمينجدلذاالأصانيد،وبواطنالعللخفايافيالغورثون
(3)

هذاعنقال

نكروقدالصحبح!.رجالدرجاله:7/37الزوائد"دمجمعفيالحديث

5يش@:اس@عيمالسرفةةاظص(1) 2السلومطوفي6 ةا@شمررالشرح3،0

1/1والدكرقا بنحقيفي.ا2

ل@حدمحاوالجادةالمطرع،فيهكنا(2)

وقال.كلاهك@المنرراالدر"فيالسيوطيأصردهعقبةحديتأنهايزادومما(3)

الهائ@ليالبرطيقرلذكرتلنسادصحيح،لدمرثويهوابنالطبراليأخرجه"

الحدي@صناعةفيعليهالاعت@ادوعدمالكير،لشاهله



-

يللفمائد@لعلل@لجامعفي

بئيءعليهيعفولمالهبثميكلام(955)الصحيحة!9فيالألبانيالعلامة
أنأذكرأنيفوتنيلائمالحديت،أصلصححوأنهسيماولاأقره.وكأنه

2/6الترمذيلعللشرحهفيذكرالحنبليرجبابن 2 أنهمامط.4

كرائبم@منأنهشكلاالحديثهذاوثلالغرائب،مجمعالطبراليكتاب
كبار،حفاظأئمةوتلامذت@الطيالسي،الوليدأبوهوالتمارضيخأنبخاصة

هذاومثلشيبقمابنويعقوبوالذهليوالرازيينوالبخاريراهويهابنمثل:

والإتقانبالحفظالمبرزونالمقربونتلامذتهلرواهالوليدأبيعنصحلو
والضبط.

4/1"دمئقتاريخ"فيعساكرابناخرجه:الآخر:و@لطريق 1 من9

عنالشعبي،عنزائدة،أبيبنعنمعاوية،أبيعنعمار،بنهامطريق

أسرعالله!رسولياقلت:يقول:الصديق،بكرأباسمعتقال:مسروت
لاذاوالمرسلات،يتاعلون،وعمو@لو@تعف@مود،قال:الثب!إليك

كقرشه.@لشم@

الوهميكونأنإماوهذا"الشعبيعن9الرواية:فيجاءهكذاأقول:
روايةودليل@لماإسحاقأبو@أعلم:واللهوصوابهالروافأحدمنأوالمؤلفمن

بنفسوهيبكر.أبيعنمسروق،عنإسحاق،أبيطريقمنالسابقةزائدة
1/2العلل،"فيالدارقطنيقولوكذلكالعبي.اختلافسوىالإسناد 08:

ذكربمانتيقنيجعلناومماعمار"بنهامعنجماعة،عنجماعضوحدثناه"
8لالأ)الأوسطفيالطبرانيأخرجه:عماربنهامطريقأن كلتا(26

حدثناقال:معاويقحأبوحدثناقال:عمار،بنهثامطربقمنالطبعتين

وقالبهبكر،أبيعنمسروتعنإسحاق،أبيعنزائدة،أبيبنزكريا
إلابكرابيعنمسروق،عنإسحاوطأبيعنالحديثهذايرولم"عقبه:
@وانظر:لمامعاويةأبوبهتفردزائدةأبيبنزكريا

3/2البحرين!مجمع 6 5

إسحاق.أبيإلىعلتهفعادت(3393)

بعدمالشريفالعلمبهذاالمشتغلينإخوانيأنصحهذاأكتبإذوأنا
العلمهذادخلمنعلىتدخلفهيةالصوريةلالمتابعاتالاعتدادفيالتعجل



نسبهأوالراوياسمفياكختلافلال@ضكلق@لحللإ
-

أثرهم،واقتفىالأثمفكلامفيالنظرأدمنمنأمابها،فيقربابهغيرمن
الزلل.منلهحتةيكونذلكفإنةطريقهمعلىوسار

الرئيسةعلتهوانالحدل@هذاطرقجميعضعفلنابتبينالعرضهذابعد

اضطراب
(1)

إله.تعودأخرىطر@منجاءماوأنإسنا@و@يإسحاقأبي

تكلمحتىالطرتبتلكمغترأالحدبثصححقدبعضهمأنعلى
فيالقرطبيقالفقدخاصة،الورتلدفيالئبفلكشبعنآخرون
عاجلمنبهمحلوماالأمم،ذكرفلمالاهود!سورةوأما":2-9/1تفسيره

وسلطانهملكهمنقلوبهمعلىتراءىتلوهاإذاليقينفأهلتعالى،اللهبأس

تباركاللهولكنلهم،لحقالفزعمنماتوافلوباعدائه،البطثىولحظاته

أخواتهاوأماكلامه.يقرؤواحتىالأحايينتلكفيبهميلظفاسمهوتعالى
كؤرت!الشم@افادوسائل!والسأل9الحاقة@منلالسور،منأشبههافما

وبطهسلطانهالعارفينلقلوبيكتمفماالسورهذهتلاوةففيالقارضدو"

شيبالذيإنقيل:وقدقلت:الرعوس.مهوثبالنفوس،منهفتذهل

دا.أمرت...،ك@أ@فكتمنفتمقوله:هود""سورة@نجم@النبي

سعبفيإالببهقياخرجه:ماهوأخيرأالقرطبيذكرهماةلقول

2لاالإيمانعه أبوأخبرناقال:الرشدط.(2215)والعلميةط.(43
(2)رأيتيقول:السريعليأباسمعتقال:السلمي،الرحمنعبد

يالبيئ

فقلت:نعم،قال-هو@شيبتنيقلت:أنكعنكرويالله!رسوليافقلت:

@فأستقتمقوله:ولكنلا،قال:الأمم؟وهلاكالأنبياءقصصشيبك،الذيما
1أمود:أمرش@كتأ 12)

حديتمنوعيرمماالصجحينثيجاءلساخالفأنهالحديتمدالهيمللرمما(1)

الظر:يضاءشعرةعرورولحيتهرأمهليربىتوفييالبيأد@الك:بنأن@
"

2الحارياعجح 2 8 / .(131)كا(47)ك@78"مسلمصجحو"5(،3الما4

البصريةامامفحولين،تنصبالرؤيا،مصدرهاالخلسيةلوأصاوميالنام،ننيعي.(2)
واحلأ.بهممحولأقص@

1/5"والحكمالحلومجامعوالظر..(3) 9 كلا.4كير.النو@بغدا@ط.بتحققي0



والفالالد@لعللفي@لجامع

اخر.وجهمنالحديثرويوقد

3النبوظددلائلفيالبيهقيفأخرجه: 5 8 / أبيعنعطية،طريقمن1
فقال:إليك!الثيباسرعالله!رسولياالخطاب:بنعمرقالقال:سعيد،

كهرشه.@ذا@لنمسىبنسالون،وعم@لو@تعة،و@خو@نها:هودالثيبتني

هذاسعيد،أبيعنعطيةروايةعلةليانتقدموقدضعيفإسنادهذا

عمربذكرهالرواياتخالفنهف@ووهائصالإسنادهذاضعفوعلىجهة،من

الجميع.عناللهرضيبكرأبيبدل
بنيون@طريقمن(38-1)القرآن!لأفضائلفيعيدأبووأخرجه

به.شهابابنعنيزيد،

1/33الطبقات!"فيسعدابنوأخرجه: قتادة،عنسعيد،طريقمن6

ولخو@تها@.هودقال.الله!رسولياالثيبإلكأسرعلقدقالوا:قال:

رويماأصحوهماوقتاثة،الزهريإلىصحيحانإسنادانهذان@قول:

ليكونأسانيدةمنتقدممائعلآنالإسنادينولعلالحديت.هذافي
إليهماأضفناإذاسيماولاالتابعبن،صغارمراسيلمنمحفوظأبذلدالحديث

وغيره.عطاءعنالمرسلة-السابقة-الأسانيد

للحديثالمسندالصحابيتحديدفيفيهلما@ختلفتخرمثال@

قال:القاسم-بنهاشمالنضر-أبوروىالسند:@خرديلفظةبسبب

عنالحارث،بنعمروعنإسحاق،أبوحدثناقال:زهير،حدثنا

ولاديناراموتهعند@تاللهرسولنركماواللهقالت:ر@كها،جويرية

صدقة.تركهاوأرضاوسلاحه،بغلته،إلاأمقيولاعبداولادرهمأ،

1/4الحاكمأخرجه: 1 حدئناقال:محمدبنالحارثطريقمن9

به.النضر،أبو

ليالحافطعنهقالأسامفأديالنومو(1)
حافطأوكان2(:إ"57)اليزانألسان@

حجته.للايهتكلملالمرفالإسادعاليبالحدبت،علىفأ



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفلالهضقىةرلعلل
-

."البخاريأخرجهوقدصحيح،حديطهذا9الحاكم:قال

الالثتر.الحسنبنحسينهذاعلىالنضرأباوتابع

2لاخزيمةابنأخرجه:إذ الحسنبنحسينطريقمنبتحقيقي(48
به.زهير،حدثناقال:لأسقر،ا

عنهقالالأشقر،حسنبنالحسينلضعفضعيفة؟المتابعةوهذه

2/37الكبير!التاريخ"فيالبخاري التاريخدافيوقالنظر"،فيه":(2862)4
2/2لهالصغيرإ، منكرشيخهو"زرعة:أبووقالمناكير@ا،عنده1:ا9
والتعديحالمجرحالاانظر:يثا.ا@طبقويلمج@حماتم:أبووقالالحديثا،

3/5 لي@".(146)"والمتروكونالضعفاء"فيالنسائيوقال)022(،6

2@الأالكاملفيعديابنوقال"،بالقوي 3 6 "فيهمابعضحديثه:3/

الأشقر@ا،الحسينمنعنديلأالبلاءفقال:أحدها،علىعلقماكيرلهوذكر
وقالدا،بالفويداليس:(195)والمتروكوظالضعفاء"فيالدارقطنيوقال

1/5الميزاندلا"فيالذهبيعنهنقلهفيماالجوزجاني 3 للخيرقا.شتامداغالي1

زهير.أصحابمنمنهأوثقهممنالنضرأبوخالفوقد

ومنالعلمية،ط.(2537)والفرط.(2631)الجعدابنفأخرجه:

/4داالحلية@لمفينعيموأبو)2011(،الصحابقادالمعجمفيقانعابنطريقه

3 4 1لا@االاستيعاب@@فيالبرعبدوابن5 دالأربعو"فيعساكروابن6(،7

1البلدانيقه: 17-1 18.

6/45اثابغداتاريخ"فيوالخطيب)9372(،4/2ريالبخاوأخرجه:

6/5الغربط.وفي 1البلدانيقاا:لأرسعونادافيعساكروابن6،0 16-

1 19/2السير!@افيوالذهبي1،7 2/2وا4 6 أبيبنيحيىطريقمن6
بكير

والبيهقي)0672(،"والمئانيالاحاد"فيعاصمابيابن

خطأوموالحور@ابن@بل@.سعيمأبيعندالجعلاابن@ةتحرف(1)

.(7516)لتقريبهالا"الثومو.(2)



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

1 6 0 / النفيليجعفرأبيطريقمن6
4/1الدارقطنيوأخرجه: 8 منالرسالةط.(4400)والعلميةط.5

يون@بناللهعدبناحمدطريق

@ينعيمأبووأخرجه:
4/3@الحلية9 4 حذيفةابيطريقمن5

خالدبنعمروطريقمن(92)/17الكبير"9@يالطبرانيوأخرجه:

نيالحرا

1لا"الاستيعاب9فيالبرعبدابنوأخرجه. بنالحسنطريقمن(76

سى.ص

حذيفة،وأبووأحمد،جعفر،وأبوويحيى،الجحد،)ابنسبعنهم:

بنعمروعنالسبيعي،إسحاقأبيعنزهيرعنوالحسأوعمرو،

جويرية.ذكربدونبهالحارث،

طريقغيرمنجويريةضافةب@إسحاقأبيعنالحديثهذارويوقد
زهير.

ط.(511)والحديثط.(515)@الأوسط9فيالطبرانيفأخرجه:

إسحاقأبيعنيوض،بنإسرائيلعنإسماعيل،بنمؤملطريقمنالعلمية

به.جويرية،عنجويرية،أخيالحارثبنعمروعنالمبيحي،

إسناده9/40:9الزوائد!مجمعفيإالهيثميقال

(6)الحفظسيئصدوقوهو:فيهخالفالإسنادوهذا
ء

.(35)ثالالت@ريباحا@ظ،لثققىنفيل.بنعليب@محمدبناللهعدوهو"(1)
.(63)دالتقريبا"حاطدنفقيومر.(2)
(3)

الالتقريب@يصخفوكانالحف@يئصدو@"الهدي:صسحودسسوسبو-

5")نقريباا"نفقه"ومود( 02).

لريمابلى.الطبراليمحجممنالمطوعيرتحرف(5)
1/5الو@يقهدالنكتوانطر:باليسيرفليستأخطاءوله"7(،2لادالتقرسهللا( 6 2

تحققي



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفللثتركلقكللالعلل
-

ولمالسبيعيعنإسرانيل،عنكلاهماموسىبناللهوعدمحمد،بنالحسن
مؤمل.روايةشذوذعلىيدلماجويريتعمنهماأحديذكر

بنحسينطريقمنبتحقيقي(39لا@الثمائل"فيالترمذيأخرجه:إذ

بناللهعبيدطريقمنالا(/17الكبير!فيأالطبرانيوأخرجه:

موسى

إسحاقأبيعنيونى،بنإسرائيلعنالل@وعبيد)حسين،

ر@نا.جويريةذكربدونبهالحارث،بنعمروعنالسبيعي،

الرواة.عددصجويربةذكربدونهذهروايتهعلىرائيلب@وتابع

4/2أحمدفأخرجه: 4/3ريلبخاوا)537(،لزهد"ا"فيدوهنا7،9 9

4/4و(2873@ 4/9و(2912)8 6/2نيلنساوا0(،3)ما9 2 وفي9
فيوالطبرانيالرسالة،ط.(638ولاالعلميةط.(6422)لهالكبرى"،9
4/8والدارفطني)39(،/71الكبير"1 (43ويما(4397)والعلميةط.51

6/1والبيهقيالرسالة،ط. 6 0

النوري.سفيانطريقمن

6/1ريلبخااخرجه:وأ 6/2ئيلشاوا)1644(،8 2 ىا،لكبرا1وفي9

4/8والدارقطنيالرسالة،ط.(63ولعلاالعلمبةط.مملأ(12)له ط.51

4وياالعلمية الأحوص.أبيطربقمنالرسالةط.(39

6/2ئيلنسااجه:خروأ 2 لعلميةا0ط(6423)لهى@،لكبرا"وفي9

4/1لدارقطنيواالرسالة،ط.(6390)و 8 ط.(1044)ولعلميةاط.5

إسحاق.أبيبنيون@طريقمنالرسالة

عنإسحاق،أبيعنويونى(لأحوص،اوأبو)سفيان،ثلانتهم:

@لى.جويريةذكردونبهالحارث،بنعمرو
الحارث.بنعمروحديثصحيحاسالحديثيكونوبذلك

كأ.345)الفرب"يثغاكانديومر:(1)



=

@للفعالدفى@لعلل@لجامع

نقول:@؟جا.أينمنجويرية-يعني:الزياثة-فهذهيقرلآنولقاتل
جويرلمجماآخوالحارثبنعمرو"هكذا:الحديثرواياتأغلبفيالسندجاء

إلى:أخوتحز@أيالحديثراويةهيجويريةأنتوهمالرواةبعضفلعل
أعلم.واللهلا@اعن

7/33"لأشرافاتحفة"وانطر: /12المهرقأإتحاتوإ1(،0713)4
4 5 16/8و(15922)4 9 5(13712).

زفر،بنصلةعنإسحاق،أبيعنإسرائيل،روى@خر:مئال@

أتيانجرانصاحبيوالسيدالعاقبإنقال:مسعود@به،بناللهعبدعن
لئنفواللهتلاعنه،لاأحدهما:فقاليلاعناه،أنفأراداجمم،اللهرسول
سألت،مانعطيكله:قالابعدنا،منعقبناولانفلح،لالعلنانبيأكان

لمج@،محمدأصحابلهافاستشرفأمينن،حقأمينارجلأمعنافابعث
اثم@.هد.أمين@اهذاقال:قفىفلما"@لجرلبنعبيدةأباياقم9قال:

1/4احمدأخرجه: بنخلفطريقمنلم@.3)مسندهفيوالاشي1،4

الوليد.

فيوالبيهقيه@،.4)مسندهفيوالثاشي)0291(،البزاروأخرجه:
5/3"النبوةدلائل" 9 موسىبناللهعبيدطريقمن2

8للاالكبرى""فيالنسائيوأخرجه: امأط.40)والعلميةط.(19

يزيد.بنالقاسمطريقمن(93)لهالصحاقي،فضائل"وفيالرسالة

3/2والحاكم3(،1يلأماجهابنوأخرجه: 6 @دم.بنيحيىطريقمن7
بهذاإسرائيل،عنويحيى(والقاسم،اكماوعبيد)خلف،أربحتهم:

لإسناا

بهذاإلااللهعبدعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا"البزار:
د@ا.لإسناا

.(4345)التقريبه@انظر.تصحي@.وهوموسى!لنالهعبد"اليهقيكد(1)



نسبهأوالرا@ياسمفىاحخت@دفاله@ضك@:رل@لل
-

فيمختصراالحديثهذاإخراحعلىالئيخاناتفقوقد"الحاكم:وقال
عنزفر،بنصلةعنإسحاق،أبيعنوضعبة،الوريحديثمنالصحيحين

الله،عبدعنزفر،برصلةعنفقال:إسرائيل،خالفهماوقد@حذيفة

شرطهماعلىلأنهفأخرجتهوشعبة،الئوريعندمماأنمالحديثوساق

منوالحسنمحمدعنهفرواهعليمياختلف@ثمبنيحيىأن

عندالحسينبنعباسوحالفهممر،كمامسعود@بهبناللهعبدحديث

2البخاري 1 7 / عنإسرائيل،ص@مم،بنيحيىعنرواهإذلهأ380)5

به.ل@ب@حذيفةعنزفر،بنصلة

زائدة.أبيبنصزكرياوشعبق@الثورفي،الروايةهذهعلىإسرائيلوتابع

)73823(،شيبةأبيوابن3/41،3لماالطبقات"فيسعدابنفأخرجه.

5/3وأحمد 8 7/1ومسلم4،0وا5 2 )531(،ماجهوابن)55(،(2420)9

(1418)والعلميةط.ىا97)الكبرى""فيوالنسائي9(،37للأوالترمذي

الئوري.سفيانطريقمن(94)لهالصحابئ،فضائل"وفيالرسالةط.

3/3"الطبقات9فيسعدوابن)214(،الطيالسيواخرجه: وأحمد1،4
5/3 9 5/3والبخاري0،4و.8 1وه/(5374)2 9/901و(4381)72

7/1ومسلم)4527(، 2 فيوالنسائي)531(،ماجهوابن)55(،(2420)9
@،الصحابةفضائلوفيإالرسالةمأط.ا42)والعلميةط.(8198)الكبرى@"

4/2المهرظإتحاف"فيكماعوانةوأبو)59(؟له 6 حبادوابن)0524(،9

سعبة.طريقمن(6999)

طريقمن(0007)حانوابن)63823(،شيبةأبيابنوأخرجه:

إصحاق.أبيعنزالدة،أبيبنزكريا

عنزفر،بنصلةعنإسحاقماوأبووشعبة،)الثوري،ةئلاثتهم

به.@ه،حذيفة

."صحيححسنحديث@ذاالترمذي:تال



=

ي@لف@الد@لعللفي@لجامع

2/6الأشراشهتحمة"فيالمزيوقال 5 مرحذيفة:(3350)عقب1

أصح
5/1@العلل9فيقالالدارقطنيأن 1 عنسعبة،@رواه":(760)س4

مسعود".ابنحديثالصحيحيكونأنولثهحذبف@،عنصلضعناإسحاق@أبي

1الباري،الفتحفيحجرابنوقال 8 ":(4382)عقب81/
ورجح

عنالحديثأصلروىقدشعبةفإننظر،وفيههذه،@العلل9فيالدارفطني

بروايةفاستظهرذلكفهمالبخاريوكأنحذينة..عنفقال:إسحاق،أبي
صحيحان!.الطريقينأنيظهروالذيشدقع

3(،19يلا6/913و(0533)2/056"الأشرافتحفة@وانظر:

2/2المسند"أطرافو" 4 2للا5 4/1و(18 5 /4المهرةأإتحاف9و)3555(،9
2 6 و(4250)9

01/2 6 2(01 2 71).

قالت:عائمة،عنأبيه،عنعروة،بنهامروى@خر:مئال@

حق!.ظالملعرقولي@له،فوميتة@حى@رضا@من@لجلا:اللهرسولقال

مسند"فيوالقضاعي2،لمه/4الراجمانصب"فيكمايعلىأبوأخرجه:

بهأبيصعنعروة،بنهثامطريقمن(1187)الشهالمجه

الحديث،هذافيعليهاختلفهثاماأنإلاالصحةطاهرهإسنادهذا
فيوسأبينذلك،غيرومهاعليهاتوبعمامنهامختلفةووجوهطرقمنفرواه

تقدمفكماالمتابعات.أسوقفلكبعدئمالحديث،هذافياختلافهالبداية
عاثة.عنأيه،عنهنارواهأته

1(،652)رالبزواا(،ك@8)لترمذيوا3(،730)ودبو@اأحرجه:وأ

5وياالحلميةط.(5761)الكبرى@@فيوالنسائي وأبوالرسالة،ط.(72
9والبيهقي)759(،يعلى 9 / 1و6 2،ما/8التمهيد""فيالبرعبدوابن4،2

حاءومكذايعلى،أبيروأيةلفظ(1)
الصوابيكونوقدالمطبوع،فيالحروفرمم

الحليت.الأيخرسالجرءعلىمقتصرةالقضاعيصروايةأجا"،"



نسبهأوالراوياسمفهاحخت@دفرلثترقىةرلعلل
-

67/2ثمشقأتاريخ"فيعساكروابن 4 أبيه،عنعروفبنهامطريقمن1
له،فهيميتة@حيا@رضاطمنبم@.اللهرسولقالقال:ريد،بنسعيدعن

."حقظالملعرقوش

عنبعصهمرواهوقدغريب،حسنحديث@اهذاعقبه:الترمذيقال

مرسلألا.رجمالنبيعنأبيه،عنعروفبنهام
ط.(601)والحديثط.(605)لأوسطها"فينيلطبرااوأخرجه:

عنأبيم@عنعروة،بنهامصالزنجي،خالدبنمسلمطريقمنالعلمية

به.عمرو،بناللهعبد

نقلهفيماالمدينيابنعنهقالفقدمسلم،لضحفضعيف،وهذاأقول:

الضعفاء@فيالجرريوابن1(،970)38/71@الكبير@التاريخفيالبخاري

الكبير@7/التاريخفيإالبخاريوقالع@،ث@لي@9:(3305)والمتروكونأ
1 والمتروكودالضعفاء@فيالنسائيوقالالحدي@،منكر:(1097)38

@اضعيف":(569)

فأرسله.أبيهعنهام،رواهوقد

4/4"الحلل"فيالدارقطنيفأخرجه: 1 سفيان،طريقمن(665)س6

@،النبيئأنةأتهملامنقال:أبيه،عنعروة،بنهثامعن
نحوه.المتنفذكرقال:...

الزهريمصعبأبيبرواية(2893)لأالموطأ،فيمالكوأخرجه:
2وللأ بتحقيقي(4971)م@دهفيالافعيطريقهومنالليثي،برواية(16
6/4والبيهقي63،7الوفاء8/ط.وفي4/54لهالأمأ،9وفي وفي31

11)والعلميةط.(5374)و(3735)لهوالاثارا،السننمعرفة9 721)

عنهئام،عنمالك،طريقمن(2189)والبغويالوعي،ط.(12206)و

مرسلا.أبيه

ليكتبتهماواسطرالأوهاما،كنبرصدوف@قبصلهة(6625)دالنقرسافيومولا(

1الافعيالاماملمسدمقدتي 4 / سنحربترب1



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

)00722(،شيبةأبيوابن)507(،الأمواول"فيعبيدأبووأخرجه:

ط.(5762)الكبرى""فيوالنسائي1(،8لالأموالاا"فيزنجويهوابن

05)والحلمية 3/3والدارقطنيالرسالة،ط.(73 2ويهالعلميةط.5 ط.(93

6/9والبيهقيالرسالة، 4و9 عنهام،عنطرقمن(1672)والبغوي2،1

أبيه

موصولأ.أليماطريقغيرمنمئامرواهوقد

فيوالنسائي1(،379)لترمذيوا33،8و3/403أحمدفأخرجه:
55)والعلميةط.(5758)و(5757)الكرى@ا" 5ويلا(72 الرسالة،ط.(72

4لالأوسط!ا@افيوالطبراني2(،505)حبانوابن2(،951)يعلىوأبو 77)

8/2التمهيدلما"فيالبرعبدوابنا،ما/6والبيهقيالطبعتين،كلتا وابن9،5
3التعليقاتغليق"فيحجر 0 9 /3-3 1 0

عنعروة،بنهامطريقمن

لحيا@رضاالمنقال:جم@ميالبيئعنالله،عبدبنجابرعنكيسان،بنو@
صدشما.@لعو@نىمنهافهولهكلت@ومافبهالجز،فلهميتة

."صحيححسنحديثال@ذاعقبه:الترمذيقال

)99622(،شيبةأبيوابن)307(،"لأموالا"فيعبيدأبووآخرجه:

3/3واحمد 1 3و3 5للاالكبرى""فيوالنسائي2،7 العلميةط.(75
6/1لبيهقيوا)3025(،و(5202)حانوابنالرسالة،ط.(5724)و 4،8

8/2التمهيد"1فيالبرعبدوابن بنهثامعنطرقمن(1651)والجغوي9،5

به.جابر،عنالأ@صاريرافعبنالرحمنعبدبناللهعبيدعنعروة،

ابنقالالحديط،هذافيهامعلىالاختلافحجميتبينتقدممما

احتلف

الجقي
رامعا،
@دب

حبان:ابنوعد"،رافعأبيابن"شيمة.أليابنعدلجاءاسمه،في
وكدخديجا،لنرافعبنالرحمنعدلناللهبمدومرفاالرحمن،عدبن

ألو"ةقالأخرىومرة"،رافعأبيلناللهعبد@ومرة.رافع!سا"عد"ة
وانطرةرافع،.أبو@ومرة:رافع،أليساللهعد"الر:عداسوعد

5/4الكحالا 4@4226@



نسبهأوالراوىاسمفىالاختلدفرلهضكلت@للعلل
-

8/2التمهيد،"فيالبرعبد عنالرواةحماعةعندمرسلحدياهذا":94

عنطائمة:عنهفرونههثام،علىفيهواختلفذلك،فييختلفونلامالك

وروته@اللهشاءإدفبه-قيلماأصحوهومالك،رواهكمامرسلأابيه

عنهثام،عنطاثفة:وروتهزيد،بنسعيدعنأبيه،عنم،ه@عنطائفة:

لناللهعبيدعنهشام،عنطاثفة.@روتهجابر،عنكيسان،بنوه

عنهثام،عنفيه:يقولوبعضهمجابر،ع@رافع،بنالرحمنعبد

كثير".اختلاتوفيهجابر،عنرافع،أبيبناللهعيد

2لاالفتح!فيحجرابنوقال 5 / فيهاختلفوقد:(2335)عق@5

وكيرهما:ضمرةوأبوالقطانيحيىورواههكذا،عبادعنهفرواههام،على

عنأبيه،عنهام،عنأيوب:صرواهجابر،عنرافع،أبيصعنه،

"،مرسلأ..أبيهعنهنابم،عنإثوش@:بناللهعبدورواهزيد،بنسعيد

3/3لهلأ،التعليقتغليق9فيوقال 13 البخارئمزضهلمقيل@افإن:11

إسناثصظاهراتبعالترمذيحجر:ابنالقائلقلت-االترمذي؟وصححه

متنه،ولفظإسناورفيهثامعلىفيهللاختلافمعللعندهفإنهالبخاريوأما

سعيدبنيحيىفرواهالإسناد،اختلا@وأمامضى،فقداللفظاختلافأما

جبالمنوهوالقطان
وآبوالمدني،عياصبنآسقضمرةوأبوالحفظ،(1)

أبيع@هام،عنكلهم:معاوية
(2)

بناللهعبدورواهجابر،عنرافع،

رواهوكذامرسلأ.@النبيعنابيه،عنعروفبنهثامصوغيره:إدوش@

وفيهعائة.عنعروة،صالأسود:أبو@رواهأبيه،عنعروة:بنيحيى

الإسنادظاهركانو)ناعلم،واللهبه،يجزملمفلهذاهذا،غيراختلات

فيهاإ.لعللالإشادصحيحةأحا@يتمرضربماأنهقدمنافقدالصحة،

آخر.طريقمنالحديثهذارويوقد

جالا@@لى:المطوعديتصحف(1)
والظرالرجمفمصا@رمنوالمثبتالالن!@ل@.المطوعديتحرت(2)

5/2 5(2335).

الباري!@قح



-

@لف@الدي@لعللفي@لجامع

/4@الكامل"فيعديابنطريقهومن)0441(،الطيالسيأخرجه:فقد
2 4/2رتطنيوالدا0،0 1 4وللألعلميةاط.6 /6لبيهقيوالة،لرسااط.(50
1 2التمهيد،"فيالبرعبدوابن4،2 97 عنصالح،بنزمعةطريقمن8/

و@لإدععباد@@لعباد"قال:يصرو،التبيئأنعائة:عنعروة،عنالزمري،
حقإ.ظالملعرقولب@له،فهوشيناالأرض@مو@من@حيامن@د@لته،

فيمعينبنيحيىعنهقالإذزمعقعأجلمنةضعيفإيشادهذا
أبيابننقلهفيمازرعةأبووقال@،ضعي@الد@ري:أبرواية(302)تاريخه
حديثهالحديث،واهيلين،":(2823)ك@155والتعديل!الجرح1فيحاتم

الحديثما،ضعيف@ةفيهقولهأبيهعنونقلمناكير"،بقولكأنهالزهريعن
ضجف@ه.@:(373)5/24@الحللفيالجامع"فيحبلبنأحمدوقال

الحديث.هذابروايةتفردلمزمعةأنإلاأقول:

بنعليعنالطبعتينكلتا(4102)لألاالأوسطفيالطبرانيأحرجه:فقد

إسحاقبنشعيببنالصمدعبدبنالرحمنعبدحدثناقال:سعيد،

بنوسفيانالأصزاعيحدئناقال:العزيز،عبدبنسويدحدثناةقالالدمشقي،

به.الزهري،عنحسين،

@فيالهيئميقال
4/1الزوائد"مجمع وهوكذابأإسنادهفي":58

الدولابي،كذبهإسحاقبنشعيببنالصمدعدبنالرحمنعبدبهيقصد
1افي.إلاالكذبعلىحملهومايكذب،"شعيب:بنشعيبعنهوقال

0 0

تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالالعزبز،عبدبنسويدأيصا:وفيه
فيلجامعطفيحنبلبنأحمدوقالبشيءإ،لي@"الدوري:برواية(5280)
2/2العلل! الكبير(الاريخ"فيالبخاريوقالالحديشه،المتروك:(233)9

1 3 6 / أحمدإأنكرهامناكيرعنده":(2282)4

حدبثعلىتوبعهثامأنف@إليها،الإشارةسبقتالتيالمتابعاتوأما

5/5"لالكاكلانطر:(1) 16.

ا.صي@".(2692)@@التقربفيوهو(2)



نسبهأوالراوياسمفىفاحختل@لالثترك@:رلعلل
-

السيدةحديثأماالمرسلق@الرواياتمنوبعضأجابر،وحديثعائئةالسيدة
عائثة:

6/1وأحمدل@07(،االأموال"فيعبيدأبوأخرجه:مافهو وابن2،0

52)3/041لبخاريوا8(،71)لأموا@ها1فيزنجويه فيلنسائيوا3(،3
5لاالكبرى"" لجاروداوابنلرسالة،اط.(5727)والعلميةط.(75

6/1والبيهقي)4101(، 41-1 أبيطريقمن(2العهوالبغوي4،2
لرضأ@ممرمن"قال:الله-ط@عيرسولعنعائئة،عنعروة،عنالأسود،

لحقإفهولأحدليست

مليكة.أبيابنأيضاوتابحه

3يلاآبو@اودفأخرجه: 6/1والبيهقي7(،0 فيالبرعدوابن4،2
2التمهيدا" 9 6 ابنعنعمر،بننافععنالمارك،بناللهعبدطريقمن8/

دلهالأرضأنقضىع@رواللهرسولأنأشهدبلفظ:عروةعنمليكتعأبي

الذينعطالئبيعنبهذاجاعنابه.أحقفهومواتأأحياومنالله،عبادوالعباد
عنه.بالصلراتجاووا

ائهيبينبعدهعروةكلامولكنالارسال،ظاهرهاالروايةهذه@قول:

فلثباسمعروةجاءوقدأجمعين.عليهماللهرضوانالصحابةمنسمعه

باسمه.مصرحأالصحابي

طربقمنالطبعتبنكلتا(7267)الأوسط!"فيالطبرانيأخرجه:فقد

روادبنعصام
(2)

عمر،بننافعحدثناقال:أبي،حدثناقال:الجراح،بن

به.عانئة،عنعروة،عنمليكة،أبيابنعن

جابر.حديثوأما

3/3أحمدأخرجه:فقد حبانوابن)5081(،يعلىوأبو5،6

5لا عنسلمفبنحمادطريقمن(1650)والبغويا،وو/6والبيهقي0(،2

المعنى.تمقةالألفاظمختلمةرالرواياتال@حاري،روايةلمظ(1)

الثاودإ.@لىالحديث@ارط.فيتحرت(2)



@للفعائدالعللفي@لجامع

فيهانلهمبنةلرضا@حبالمنقال:بم@هاللهرسولأنجابر:عنالزبير،أبي

أحيادمنبكير:أبيابنوقالا،صدتحالهفهومنها@لعايخةكلتوما@جز،
."لهفهيميتةأرضا

ةمقبولةهناروابتهلكنعنعنو)نالزبيرأبانف@صحيح.إسنادوهذا

يسمعهلمالذيوأماجابر،عنفهوجابرمنسمعهمانف@جابر،عنلأنها

بنسليمانمكنوبمنأخذهاالتيجابرصحيفةمنأخدهفقدمنه،الزبيرأبو

بصيغةالحديثهذاعلقالبخاريأنإلاصحيحة.وهياليشكريقي@

3/1فيفقالالتمريض ه.جمالنبيئعنجابر،عنيخهويروى0:إ4

المرسلة.الرواياتوأما
(3074)داودوأبو)807(،لأموا@ها"فيعبيدأبوأخرجه:فقد

9والبيهقي)5703(،و 9 / التمهيد@8/692"فيالبرعدوابن00،1-99و6
قالقال:أبيميعنعروفبنيحيىعنإسحاق،بنمحمدطريقمن

حقظالملعرقولب@له،نهيميتة@حيا@رضادمنةعجيهدهاللهرسول

إسحاق.ابنعنعنةإلايخهيخشىلاالسندوهذا

ط.ول@275(الحلميةط.(5760)الكبرى""فيالنسائيوأخرجه:

بأبيالمعروتالرحمن-عبدبنمحمدعنسريح،بنحيوةطريقمنالرسالة
مو@تالحيا@رضاالهنقال:عشيرو،اللهرسولأنالزلير:ب@عروةعنالأسود-

."ظالملعرقحقولاله،فهيلأحدليست

وألمععروةبنهثاممنالحديثهذافيالاخنلاتأنيتبينتقدممما
رويالحديثانعليهيدلفيهعروةواختلافموصحأ،تقدمهثامفاخنلاف

متنفيالجليةالاختلافاتعنفضلأهذافبه،فاختلفهامطريقكيرمن
نيهاالفلهوجماء:"،لهفهي"وجاء:"دفهو@ح@المتن:جاءفقدالحديط

لأحد@.ليست"زيادة:بعضهافيوجاءلجر"،

2@االفتح"فيالحافظقال 5 / عروةعلىفيهواختلف":(2335)عقب5

.(2601)تقريساا@نفقه"هو.و(1)



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفلالثترك@:لل@لل
=

عنعروفعنفقال:الأسو@أبووخالفهموصولأ،هامعنأيوبفرواه

ذكرتهكمامرسلأأبيهعنعروة،بنيحيى@رواهالباب،هذافيكماعاثثة

من
جمما.البخاريجزمتركفيالسرهرهذاولعلداود@،أبيسنن"

2/2@الأسراتتحفة@انظر: 2/5و(2385)73 2 3/15و(2931)3 2

2و(16393)ا/433وا(4634)
0 8 / 1و(41019)14 3 / 1 24(421 90)

431)و 2-2ول/4الرايقانصبو"0(،9 25/4المسانيد"جامعو"8،9 7 5

.(1850)و(1849)

عنمليكة،أبيابنعنالاخن@،بناللهعبيدروىتخر:مثال@

بالقر@نا.يتغنلممنمنا@الي@قال:اتهبئ،النببئعنعباس،ابن

ديوالطبراني)093(،مهالكبير!:.العلل"فيالترمذيةأخرجه
1ياالكبير!" 1 طريقمن(1200)"الئهابمسند@فيوالقضاعي3(،2

مسلم.بنهارون
روح.طريقمن(2332)الأشار"كثف"فيكماالبزاروأخرجه:

عبيد،بنالحار@طريقمن(11239)الكبير!9فيالطب@رانيوأخرجه:

)فرقهما(.يزيد-بنيوسفوهوالبراء-معثمروأبي

1/5الحاكمواخرجه: 7 0

نوح.أبيغزوانبنالرحمنعبدطريقمن

عنلرحمن(اوعبدمعثر،وأبورث،لحاواوروح،رون،اي@خمستهم:

أعلاه.بالإسنادالأخن@،بناللهعبيد

صدوقفهوالأخن@،ابنأجلمنحسنأثهظاهرهإسنادوهذا
(1)

إلا

وعنه.يهميكةأبيابنباخلافمعلولأنه

عليه.وتوبععاس،ابنعنعنصرواهالأخن@ابنأنتقدمفكما

1/5الحاكمأخرجه:فقد 7 0

أبيابنعنسفيان،بنعلطريقمن
به.عباس،ابنعنمليكف

.(4275)لتفريساا"(1)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

أمافيه.واضطرابهعسل،حاللضعفتصح.لاالمتابعةهدهأنإلا

5"والتعديلالجرح"فيحانمأبيابننقلفقدصعفهعن 8 عن(242)7/

بنيحيىوعنالحديشه،قويعنديهوليىيه:إقالأنهحنلبنأحمد

الحديئ@ا،منكر"فيه:قالانهأبيهعنونقلضعيفما،"@يه.قالأنهمعش

4ولاققريبفيحجرابنالحافظوقال .@ضعي@@@:(57

عباس.ابنعنرواهأنهتقدمفكمااضطرابهعنأما

كما@البزاروأخرجه.
ي

2يالأستارلمااكت9 يعلىوأبو3(،3
7/9@الكامل9فيعديوابن)5574(، ابنعنسفيان،بنعسلطريقمن2

بهعاثثة،عنمليكق@ابي

أحمدالإمامفقالالطريى،لهذاتضعيفأجحبتهمفيماالأئمةأفرغوقد

عائثةعنقال:منشيء؟هذامنلي@"المروذي:برواية(2للاه"الحلل"في

الحديث،هذاعنمحمدأالفسألتالعلل:فياقرمذيوشالطأ،أ@فقد
خطأ،فيهعائثةعنمليكة،أبيابنوحديثخطأ،حديثهذافقال:

عنمليكة،أبيابنعنجريج،وابندينار،بنعمرورواهماوالصحيح

منمناداي@النبيئ-@رو:عنوقاص،أبيبنسعدعننهيك،ابيبناللهعبيد

"بالقر@نيتغنلم
(2)

ابنعلىالاختلاتلتبيينهذافكرناإنما"البزار:وقال"،

عننهيك،ابيابنعنعنه،والليثديناربنعمروفرواهفيه،مليكةأبي

عنعه،عسل،ورواهالزبير،أبيعنعم@عمر،بننافعورواهسعد،

الرهم!.سفيانبنعسلمنمستدعلي@"الحاكم:وفالعاث@ا،
عاثة.طريقعلىعسلتوبعوقد@ثول:

بنأميةابيطريقمن(2333)الأستار"كثف9فيكماالبزارةفأخرجه

به.عاتة،عنمليكة،أبيابنعنسفيان،بنوعسلايوبعنيعلى،

5الحا@1/عتقهالطريقوهلا(1) 7 ابصري،الئقفيةصبنالحارتلهرواهفقال.0
1سفيان.سعسلعن

00.

تخريجه.سيأتي(2)



نسبهأوالراوياسمفيالاختلدفلالهثترقى:لالعلل
-

وهوعسل،عنالرواةأميةأبوفيهخالفمنكرضعيفإصنادوهذا

الدوري:برواية(3531)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالإذضعيف،
2/1@اوالتعديعالجرح"فيابنهنقلهفيماحاتمابووقال@،ضعيف" 4 0

الضعفاء"فيالنسائيوقالمنكرق@،أحاديئهالحديط،لأضعيفةللاملأ(

لحديث،.ادمنروك:(3لا@لمتروكونوا

طريق.غيرمنرويوقد

1لاالشهاب،مسد"فيالقضاعيفأخرجه: أبووأنبأناةقال(19

براحمدبنمحمدبكرابوحدثناقال:الأنماطي،محمدبنأحمدالحسن

حدثناقال:الاهلي،محمدبنمحمدحدثاقال.جابر،بنإبراهمب@علي

ابنعنالأموي،سعيدب@يحيىحدثناقال:)سجا@ة(،حمادبرالحسن

به.عباس،ابنعنعطاء،عنجريج،

فيماترجمةعلىلهماأقففلموشيخصالألماطيالحسنأبوأمالقول.

مصادر.منبديببى

ضعاتوالبقيةعليهالمعؤلهوالأحن@ابنطريقأنيتبينتقدممما

اخر.وجهمنرويوقد

@عاصمأبيوابن)1741(،ثاودأبوأخرجه:
ي

"والمثانيلاحادا1

2/5والبيهفي)4154(،الكبير!"فيوالطبراني)3091(، الصغرىلما،"وفي4

عنالورد،بنالجبارعبدعنحماد،بنالأعلىعبدعنطرقمن(482)له

لبابة.أبيعنيزيدأبيبناللهعبيدعنميكفأبيابن

يهمصدوقفهوالورد،بنالجبارعبداجلمنحسن،إسنادوهذا

علبه.الكلاموشأتي

8/5لأثراتأاتحفةوانظر:إ 6 7(48112).

اخر.وجهمنوروي

شهيه@لىالكيرادالععحممطرع@يتحر@(1)

.(3745)لتقريبها"(2)



=

ث@لفعائد@لعللفي@لجامع

عنالواسطي،ماهانبنمحمدطربقمن(2192)البزارفأخرجه:

الزبير.بناللهعبدعنمليكفأبيابنعنعمر،بننافع

فيحاتمأبيابنذكرهماهان،بنمحمدلضعفثضعيفإسنادهذا
8/1@والنعدي@الجرح9 2 ترجمةفيعنهوقالئينأ،فيهبذكرولم(450)2

2ماهانلنمحمدبنأحمدابنه 7 / أبولناكتبأبيصعنروى9:(014)2
هووقال:والده،أبييعرففلمفوائده،منشينأعونبنعمروبنعون

ديالهيثميوقالمنما،يسمعولممجهول،
"

7/1الزوائد"مجمع 7 وفيه"ة0
ثقاشه.رجالهوبقيةبالقوي،ليىالدارقطني:قالماهان،بنمحمد

لأنالسند.هذالصاحبفليسالدارقطيقولمننقلهماأماقلت:

فيحاتمأبيابنلهترجمكذاالواسطيالقصسيهوالسندهذاصاحب
عمير،بنعبيدبناللهعبدبنمحمدالثبوخمنلهو@كروالنعدي@!الجرحإ

جعفرأبوماهادبنمحمدفهوالهيثميذكرهالذيوأماسر...بنونافع

أعلم.وال@هالدلخ،
اخر.وجهمنرويوقد

1/1وأحمدطثأ،23)شيبةأبيوابن2(،10)الطيالسيلأخرجه. 7،2

حسان.بنسحيدطريقمن(127)سعد"المسندفيوالدورقي

شيبةأبيوابن7(،يلاوالحميدي)1714(،الرزاقعبدوأخرجه:
1/1وأحمد)04403(،وول(22) لداوا7،9

داودوأبو)0941(،رمي
1لا 1/5والحاكم)847(،يعلىوأبو)4321(،والزار6(،4 والبيهقي6،9
10/2 3 0

دينار.بنعمروطريقمن

1/5والحاكم)77(،الحميديواخرجه: 6 جريج.ابنطريقمن9

عنمليكقيأبيابنعنجريج(وابنوعمرو،)سحبد،ثلاثتهم.
سحد.عننهيكابيبناللهعبد

3لاالتقريبه"النفيرنقهالصيمدويقال:(1) 66)



نسبهأوالراوياسمفىاكختحفلالشترك@:لالعلل
-

عليهواختلفسعدبنالليتورواه

1/1أحمدفأخرجه: 4(،3يعهوالدارمي)151(،حميدلنوعبد7،5

1لاداودوأبو 1/5والحاكم)021(،حبانوابن6(،4 فيوالقضاعي6،9
فيوالمقدسي1/02،3والبيهقي.1(،202)و(911للالاالتسهاب@مسند

1المختارقما" 7 2 عنمليكة،أبياسعنالليث،عنطرقمن(969)3/

سعد.عننهيك،أبيبناللهعد

المتقدمة.بالأسانيدمتابعبهذاوهو

1لاأبو@اودوأخرجه. بنخالدبنويريدسحيد،بنقتيبةطريقمن(46

لرملي.اموهب
بناللهعبدطريقمن(1197)داالشهابدامسندفيالقضاعيوأخرجه:

أبيابنعنسعد،بنالليثعنالله(وعبدويزيد،)قتيبة،
أنسعيد:أبيبنسعيدع@نهيد،أبيبناللهعبدعنمليكقع

....@لمجاللهرسول

زنجة.وخالفهم

بنعيسىطريقمن(1193)الشهالمجمادامسندفيالقضاعيفاخرجه.

لناللهعدعنمليكفأبيابىحدثاقال:الليث،حدناقال:لؤغتأحماد

به.مجيه@،أللهرسولع@هريرة،ابيعنسعيد،أبيبنسجدعننهيكابي

@لك.فيالجادةسلكفكأنههريرظأبيداعنالإساد:فيفزاد

1للاعق@القصاعيلقلهمااحتلالهعلىيدطوما(1) عيدألووأخرناقال:9(:ا1

الليت،عىالمصر،وألوشابةحدناقال.الحعد-اسألهويطهرعليموالقانل-

العراتحهديبحتتساخلا@بمصراليتلهرحذت
ميانحدموهدا@االراويم@بل@لاساداصحةالمخمالص،ارال@ابحةصتو@ضمس@2@

عهقالالرثاء،عىلنأحمدوهوالصحما.،احدعهررىزعةكردالندمدا

الحديثأصحا@@وكان)م@6(.الميزاد"اللسانميحجرابنلقلهيخماسسد

يضعفطودعضهميودقه،لحضهميخلفوف



=

@مدي@لف@@لعللفي@لجامع

فبماالبخاريفالفقداللبث،روايةعلىالعلمأهلنكلموقدأقول:
عنهذايرويسعدبنالليثوكان":(390)ا@ه:"الحلل9فيالرمذي@قله

سجد،ابيبنسعيدعنويقول:نهيك،أبيبناللهعيدعنمليكفأبيابن

بناللهعبدقال:هكذاوقاص،أبيبنسحدعنفقال:رجع،ئم
(1)

@،صالح

4/38العلل،"فيالدارتطنيوفال فرووهالليثعنالغرباءفأما":(64له9
سعيد:أبيبنسعيدعنوقالوا:فرووه،مصرأهلوأماالصواب،علىعنه

عنالليثعنقتيبة:وقالسعد،أوسعيدعنقال:منومنهمسحد"،كان"

يخرمه.ولاسعدايسمولمرجل،

باصناثه.منهماكلفذكرهالضعفاءمنائنانالرواةهؤلاءوخالف

والبيهقيلالملأ(،يعلىوأبو4(،961)و(1337)ماجهابنفأخرجه:
01/2 3 الرثدط.(1960)والعلمبةط.(1472)له"،الإبمانشعب"وفي1

عويمرلنرافعبنإسماعيلوهورافع-أبيعنمسلم،برالوليدطريقمن

عنالسائبصبنالرحمنعبدعنمليكقعأبيابنعن@المدنيالأنصاري
تبكوالمنظفابكوا،قرأتموهفاف@بحزن،نزلالفرآنهذاإنبلفظ:سعد،

ما.فليسبه،يتغنلمفمنبه،وتقوافتباكوا،

علل:بثلاثمعلولوهذا

(245)تاريخهفيمعينبنبحيىعنهقالإذرافع،أبيضعفالأولى:

:(32)@والمنروكونالضعفاء"فيالشانيوقالبثيء"،لب@"الدوري:بروابة
الحديط!.متروك"

بنالرحمنعبدبذكرالرواةخالفضعفهعلىرافعأباأنو@لثايخة:

والدالسائبإنحيثمنالراويهذافمنإلىدخلالوهمولعلالسائب،
الراويهذااسمعليهفاختلطنهيك،أبيبنالسائبابنهوالرحمنعد
أعلم.واللهنهيئ@أبيبناللهعبدباسم

دإ.9المطبوع.في(1)



نسبهأوالراوىاسمفياحختحفةللثتركل@لالعلل
-

بزياثهجاءفماثهعلل،منفيهماعلىالطريقهذافمان@لثالثة:لما@لعلة

أعلم.واللهمنكرة،تكونقدمناها،النيالطرقفينردلمأوله،في
عنسئلعندماالمروذيبرواية(257)"العلل"فيأحمدالإمامقال

بنالرحمنعبدعنمليكة،أبيابنحدثنيرافع،بنإسماعيلحديث

وضعفمه.شيء،هذامنلي@"وقال:يد@فنفضالائب،

3/2"لأسراتاتحفة9وانظر: 6 6(03 9

الاخر.الطريقوأما

فيوالقضاعي2(،1ولا(12لهسعد"مسند9فيالدورقيفأخرجه:
بناللهعبيدبربكرأبيبنالرحمنعبدطريقمنا(الما"الشهابمسند"

سعد.عنالسائب،بناللهعبدعنمليكة،أبيابنعنميكقماأبي

عهقالبذالرحمن،عبدلضعفسالقه،منبأفضللي@الإسنادوهذا

5/2والتعديل!الجرح9فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحيى 7 1

وقالاسديث@،بقويلي@فيه:قولهأبيهعنونقلضعيفإ،)6201(:إ

5/4الكير"التاريخ"فيالبخاري الحديشما.منكر9ة(839)91

الزارقالالجماعة،روايةوالمحفوظيصحان،لاطريقانفهذانلتول:

أحسنإسنادالهنعلملاسعدصالحديثوهذا9@ينار:بنمحمدطريقعقب
الاسناد".هذامن

اخر.طريقمنالحديثهذارويوفد

1/5الحاكمفأخرجه: 7 0

أنبأناتال:وهببناللهعبدطريقمن

بنسعدعلىدخلوانايرعنحدئهأئهمليكة:أبيابنعنالحارث،بنعمرو

الحديث.فذكروقاص...أبي

روايته.علىمتابعميكةأبيولابن

قال:عطاء،عنجريج،ابنطريقمنلأا70)الرزاقعبدفأخرجه:

أبيبنسعدعلىنهيكأبيبنوالمتوكلالقاري،عمربناللهعبددخل
قال:نهيثصأبيبنالمتوكلقال:هذا؟منالله:لجدسعدفقالوقاص،



-

يللف@ائد@لعللديالجامع

لي@"ةيقولجميه@،اللهرسولسمحتيؤخرون،كسبةتجاركسبة،تجارنعم
@ا.بالقر@نبنغنلممنمنا

وقاصأبيلنسعدمنعطاء،سماععلىأقفلمةأتول

بنإسحادطريقمن(1194)@االشهابمسند"فيالقضاعيوأخرجه:

سعد.عننهيك،ابيابنعنر،@ين@لنعمروعنسفيان،عنإسماعيل،

سقطتمليكتهأبيابنلأعنعبارة:تكونأناحتمالفيهالإشادوهذا

بالتصحيفممتلئالكتابهذالأنإليه.أميلالذيوهذاالإسناد،من

المتون.فيأمالأسايدفيسواءوالسقوطات،والتحريف

هذافيمضطربمليكةأبيابنأنلنايتبيننقدمممااقول:ثم

فبيراجهذا،حديثنافيعليهكلهالوهمحمليمكنلاولكنالحديث،
طرق.نلاثةالحديثمنيفىعهالصعفاءروايات

عاس.ابنعنعنصالأخنى،لناللهعبيدطريقالأول:

بناللهعدصمليكة،ابيابنعنالورد،بنالجبارعدطريقو@لثالى:

لبابة.أبيعنيزيد،أبي

الذيوهوسعد.عننهيك،أليابنعنعنه،الجماعةطريقو@لثالث:
البخاري.رححه

هؤلاءجمعيمكنولامليكة،أبيابنعنزويتطرقثلاثةفهذه
وفيفيه،مليكةأبيابناختلاتعلىدلب@لتكونسعض،معبعصهاالروايات

فرواهفيه،مليكةأبيابنعلىالاختلاتلتبينهذاذكرناإنما"البزار:يقولهذا
عمربننافعورواهسعد،عننهيك،أبيابنعنعن@والليث@يناربنعمرو

10/2البيهقيوقالعائشقما،عنعنه،عسل@رواهالزبير،اب@عنعنه، 30:

ماولكن(1)
سفونماليننمانوعاشعنماد،حلافةفيؤلدعطاءانمهسماعهيرحح

لححلىالمتهور.،على)5،(،سةترفي@هوقاصأبيلنومعدالحرمممتيوهو
النبلاماأع@مسيروانظر:كرفثوجةيلىتائمأبيهمااتلاتياحتمالنيهودملا
.(2259)التؤسهو@م@-5/79



نسبهأوالراوياسمفىاحختحفلالثترك@:رل@لل
=

هذينمنعنهفرويمليكةأبيابنعلىإسناثهفيمختلفحديثهذا"

غيرعنهةوقيلعائة،عنعنهوقيل:عباس،ابنعنعنم@وقيل:الوجهين،
ابنيكونوقدالجماعفطريقهوالطرقهذهمنالراجحأنإلا"،ذلك...

فالإذالحاكم،ذلثعلىنصكماجميعأ،الرواةهؤلاءفهسمعهمليكةأبي

1/5في راومنيسمعهلممليكةأبيابنانعلىتدلالرواية@افهذه:70

بنوعسلالأخس@بناللهعبيدتركوقدلسعد،رواةمنسمعهإنماواحد

."شافينبإشادين@يهبهوأتيامليكةأبيابنعنالطريقسفيان

2الأشراشهتحفة"انظر: 6 8 /3(53 9

فيصحو@حدمد@رعلىالصحابيتعيينفيالرو@قيختلفوقد@
زيد،بنحبيبعنشعبفروىمنهما:كلصحةتفيدلقرائنالوجهان

مذبئلثيأتي@التبيئأنزيد:بناللهعبدعنتميم،بنعبادص

فواعيه.يدلكفجعلفتوضأ

1لاالصحابقأمسند"فيالرويانيأخرجه: (1ال@خزيمةوابن0(،0

1/1والحاكم1(،083)حبانوابنبتحفيقي، 4 1/1والبيهقي1،6وا4 9 6

زالدة.أبيبنيحىعن

1لاالطيالسيوأخرجه: .4/39أحمدطريقهومن9(،0

القطان.سعيدبنيحيىعن(1082)حبانابنوأخرجه:

3-3لملأ/9المختارمما"فيالمقدسيالضياءوأخرجه: 6 عنل@33(9

العنبري.معاذبنمعاذ

ومعاذ(سعيد،بنويحيىوالطيالسي،زائدة،آبيبن)يحيىأربعتهم:

الإشاد.بهذاكئعبق@عن

1/1الحاكمقال ولمالئيخين،شرطعلىصحيححديثهذا44:9
1/9فيوقاليخرجامأ

0 1 6 احتجفقدمسلم،سرطعلىصحيححديثهذا2
يخرجاها.ولمزيد،بنل@

قدلثعبةأنإلابعضا،بعضهاتقويوهيالصحة،ظاهرهاالأسانيدهذه



=
يللفعائد@لعللفي@لجامع

زيد.بنالهعبدمسندمنهنافجعلهالحديطهذاروايةفيعليهاختلف

بنعبادعنزيد،لنحبيبعن)غثدر(حعفرلنمحمدعنهورواه

عمارة.أممسندمنفحعلهكحب(بنتينسيجةعمارةأمجدت@عنتميم،

1/5والنسائيللا(،داودأبوأحرجه:غدروحديث الكبرى"،"وفي8
1والبيهقيالطبعتيى،كلتا(7يلاله 9 6 /1.

تهذي@"فيالمزينقلفقدسعبة،فيالناسأوئقمنهذاوغندر
6/2الكمال! 6 5لا5 الناساختلفإذا"قال:ألهالمباركبناللهعبدعن(70

مهديبنالرحمنعدعنونقل"،بينهمحكئمكندرفكتابشعبةحديثفي
الجرح"فيحاتمآبيابنونقل"،منيألبتشعبةفيداغندرفيه:قالأنه

7/2لأوالتعدي@ 9 وكانصدوقأ،داكانفيه:قالأنهأبيهعن(1223)8

نقف@.شعبةحديتوفيمؤثيأ

أبيابنعهنقلهفيمافقالغثدرحديتتصحيحإلىزرعةأبوف@بوقد
أعلمواللهغندرأ،حديثعدي:الصحيح":(3يه"الحلل"فيحاتم

لصوبا

والاالمحدثي@،قواعدوفقعلىهوإنمازرعةأبورححهوالذي
مؤخرأ،عليهاستقركماالحديثصحةفييقدحلاالاخلافهذامثلفإن
منمانعولاك@،للتبيئصحبتهئبتتممنكلاهماعمارةوأتمزيدبناللهفدد
الحديثهذاعنهروىمنغابىأنوذلكالوجهين،علىرواهشحبةيكونأن
2لماالكاملدافيعديابنقالفيه،الناسأوثقمنهم 7 8 جا@زتدافا":4/

دسممت(حاتمأليابنقال(5490)مم@/4والتحديل!@الجرح@ي(1)
ةيقولبي

نهيعني.(:3حاأبيابرهومحمد-أسقالمفييالأنصاريسميدلنسحد
سايؤثييحم@لاكان

و@يممع
1والتعديحاالحرحتقدمة1 0 3 / مفيانأن1

حاأليالنقالمؤ@يأ".ليلىأليلنكان"ةتالالوري
أنهةيعنيتلىحأةاعقبه3

سعبضفيمتقنئقةغندراأنكندر.ليحاتمأبيكلامفمصىبحافطا،يكنلم
سببك@لمذلكولكنعم@روىمنساترعلىشبةديالقادأكترفضله

يمؤلهأ.المحتضيناللسانوالظر@)تقالهاالكتابةصحةسص@إصماالحف@



نسبهأوالراوياسمفياكختلافلالئترك@:رلعلل
=

القطانويحيىالحارثبنوخالدمعاتبنمعاذمنشعبةأصحابفي

عنهرواهوقدثجق@فيالناسأوئقهمفهؤلاء"خامسهمداودفأبووغندر

منفجعلهغندروخالفهموجه،منمعاذبنومعاذوالطيالسيسعيدبنيحبى

شعبة،عنالرواةفيمقدماغدركونيرجحهغندرفطريقعمارفأممسند

جدا،قليلعمارةأئمعنأسندماأنوذلثالسندشذوذأيضأويرجحه

الطرتيرجحوماالسند،لذلكحفظهعلىدليلعمارةأملحديافروايته

لدليلواحدفروايةعلىهم-منوهمالرواة-منثلاثةاتفاقأنالآخر
أعلم.واللهالحديثهذامحرجصحةعلى

1للأ21/491لمالأشرافاتحفةد@وانظر: /6"المهرةولأإتحاف3(،83

6 4 1المسندال@3/أطراف9و)6317(،1 9(3154).

عنأيه،عنعتيق،أبيابنعنسلمة،بنحمادروى@خر:مثال@

للرئما.مرضاةللفممطهرةالئو@ك@اقال:كحب@التبيأنالصديق:بكرأبي

3أحمدأخرجه. / "والمثانيالاحاد@افيعاصمابيوابنا،و.1

(109)يعلىوأبو)011(،وا(يلا.بكر"أبيمسد"فيوالمروزفي)866(،

فيكمافواثدهليوتمام3/5،0"الكامل1فيعديوابن)5194(،و(110)و
1@االتعليقداتغليقفيححروابن)351(،"البسامالروض" 6 6 / طريقمن1

الإسناد.بهذاعتيقأبيابنعنحما@

(2)

مخالفابالنقةرراهماومرالاندالاصطلاحيالمعىماالمقصود@الندودلي@
الراويبنب@الللة،تلكفيضانعمرعماالدغرالةهناالمرادولكنالنقات،

حمطه.علىنلكولعرببندأتىا@@الحافظالثقة

مصا@رمنوالثبتتحريف،وموعرد!ابىالبام:الالروصمنالمطبوعليجا.

محمدسعتيقأليلناللهعدسالرحلىعدمرهايخقأبيوالنالتحريح،

ومحفقأححه،د@سدكتا@محققجرمرلقدالصديق،بكرأليسالرح@نعد

مافاعلىأعلمولاعتيق،أبيساللهعدمحمدسأئهيحلى"أبي@سندكتاب!

حاهالصوابالطريقلأدونلكالرحمى،عدأتهوالظامربنلك،الجزمميأعتمدوا

التحفيحجرالنقال@النآعائتةعىأليصعنعيئ،أليبنالرحمنعبدفيه.
0الارب 3 / 9لاعق@42 س-الرحمنعدعنفرواهملمة،ب@حماددوخالمهم:(31



-

@لفع@ئدي@لعللفي@لجامع

معلول:الإسنادهذاةلدول

ديالهيثميقالالسند،هذافيالانقطاعفهيالأولى:@ما@لعلة
"

مجمع

1/2الزوائد" بناللهعبدأنإلائقات،يعلى@رجالهوأبوأحمدرواه":20

بكرلأ.أبيمنيسمعلممحمد

منجعلهقدثهف@السند،هذافيحمادوهمفهي@لثانية:ولما@لعلة

ذهبوقد@نها.عالثةحديثمنالمحفوظوالصواببكر@أبيمسند

أليهعنيلا("العلل"فيحاتمأبيالننقلفقدحما@نوهيمإلىالأئمةبعض

عنأبيميعنعتيق،أبيابنهوإئماخطأ،هدا"قالا:أتهمازرعةوأبي

ابناوحمادمنالخطأأبي:وقالحماد،اخطأ@يهزرعة:أبوقالعائثف

النرسي،حمادبنالأعلىعبدحدئنا9ا(:لا.يعلىابووقالعتيق،،أبي
وقالخطأ...!،هذافقال:عهوسألتهيعلى-أبوالقائلقال-حدثا،قال:

هذالقال:الصديق،بكرأبيحديتعنالأعلىعبدسألت":(4915)أيضا

أخطأالحديثهذاإنويقال:":3/50الكامل!9فيعديابنوقالخطأ"،

بكرأبيعنأبيه،عنعتبق،أبيابنعنقال:حيثسلمةبنحمادفيه
وقالعاتئقا،ع@أبيه،عنعتيق،أبيابنصغيرهرواهو)ثماالصديغ،

2الحلل!9فيالدارقطني 77 / سلمة،بنحمادلايرويهعنه:شلحينما(6لا1

الحجازأهلمنجماعةوخالفهمبكر،أبيعنأبيه،عنعتيق،ابيابنعن

هووك@روالثبيئعنعائئة،عنأبي@عنعتيق،أبيابنعنفرووهوغيرهم

لصواا

1لأالتعليقالتليقيرحجرابن 6 6 سلمفبنحمادداوشذ:3/

خطأ@.وهوالصديق،بكرأبيعنايه،عنعتيئ،ابيالنعنفرواه

8/5المهرظإتحات@انظر:وا .(932لى22

جعلوهعتيقأبيابنعنالرواةأنحماد،منالوهمانعلىيدلومما
@لتا.عائثةالسيدةعنأيه،عنعه

1والسراج.يحلىأبوحرجهالصدين.(بكرأبيعىبيميعن(عيق،أبي- 00.



نسبهأوالراوياسمفىاكختحفلل@ثترك@:لحللأ
-

6/1أحمدةأخرجهفقد اليوم"فيالحعمريعليبنوالحسن2،4
3/1التعليق!@اتغليقفيكما@والليلة 1/1والنسائي6،4 لهدا،الكبرى"وفي0

فيوالمزي1/3،4والبيهقي1(،067)حبانواسالطبعتين،كلتا(4)
4@االكما@تهذب" 2 9 / من165/3@التعليقتغليتى"فيحجروابن)683(،4

سمعتقال:عتيق،أبيبنالرحمنعدحدثناقال:زريع،بنيزيدع@طرق

ئهايحدث:ابي
سمع

مطهرة@ا@فو@كقال:ك@اللهنيئأنتحدث:عاثنة
للرثمرضاةللفم

12@االأسرا@تحفة"فيالمزيوقال 78 / إسنادعلىمعقبأ(16271)1

بناللهعبدبنالرحمنعبدوهو:عتيق،أبيبنالرحمنعبدقال:كذا"يزيد:

."عتبقأبي

تغليق"فيكما"والليلةاليوم@افيالمعمريعليبنالحسنوأخرجه:

3/1"التعليق 6 حدثناقال:النرسيئ،حمادبنالأعلىعبدحدثناقال:4

نحوه.عالة،عنابيه،عنعتيق،أبيابنعنزريع،بنيزيد

ساللهعبدهو:عتيقأبياب@المعمري:قال"عقبه:حجرابنقال

النوروايةعتيق.أبايكنىمحمدوكادبكر،أبيب@الرحمىعبدمحمدس

نبهالذيوهذاكلامه.انتهىولده.يعنياللصعبدلنالرحمنعبدعنرريع،

محيدعنم@.لاصحيحعلبه

تحمة9فيكماالدراصردئتابعهاتمادالإسناد،لهذايريدينفردولم

12داالأشرات 7 8 / عتيق.أبيبناللهعبدبنالرحمنعدصفرواه(16271)1

آخر.بإيسادالحديثهذارويوقد

3البيهقيأخرجه:ففد 4 / عبدعنبلال،برسليمانطريقص1

عائئة.عنمحمد،بنالفاسمعنعتبق،أبيبناللهعبدبنالرحمن

عنبهحتثعتيقأليابنانالمحفوظأنإلاثقاترجالهالسندوهذا

رويفإثهالقاسمطريقاماعنه.الثقاتجمعرواهوهكذاعائئقععنأبيه،

وسيأتي.عتيقابيابنطريقغيرمن



-

@هدي@لف@@لعللفي@لجامع

بكر.أبيبنمحمدبناللهعبدع@الحدبتهذارويوقد

1/3البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(56)المسندمهفيالثافعيئةفأخرجه 4

السنن"وفيالوعيط.(582)والعلميةط.(47)لاثار"واالسننعرفة@وفي
.(199)لبغويوالرشد،اط.(7ولاالعلميةط.(6وللهالصغيرلأ،

/4

التمهيد@"فيالبرعبدابنطريقهومن)261(،الحميدفيوأخرجه:
9

عييةبنسفيانعنوالحمبدي()الافعي،كلاهما:

يون@.بنعشىعن(1116)مسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرحه:

ابنإسماعيلطريقمن(45المايعلىوأبو6/4،7أحمدوأخرجه:
علية.

6/2أحمدوأخرجه: 3 هارون.بنيزيدعن8

6/6أحمدوأخرجه: الكلابي.سليمانبنعدةعن2
الحلبفهفيانعيموأبول@33(،"الأوسط"فيالمنذرابنوأخرجه:

9 ط.(931ولاالعلميةط.(12ايهالإيماناشعب9فيواليهقي75،1/

شعبة.عنإبراهيم،بنمسلمطريقمنالرشد

خالد.بنأحمدطريقمن(200)البغويوأخرجه.

وعبدفويزيد،علية،وابنوعيسى،عيينة،بن)سفيانيسعتهم:
بنمحمدبناللهعبدعنإسحاق@بنمحمدعنوأحمد(وشحبة،

عائثة.عنبكر،أبيبنالرحمنعبد

1/3البيهقيعدفرواهوالحميدفي،الافعيئعمرابياشوحالف(1) عنسفيار،عن4
عاتثعىأيه،عنعتيق،أبيساللهعبدبنمحمدصسنعر،

6البر"دالبدرلحيالحلقنابننالمنعرأ،الاشادفيفراد / نقيالئيئدقالةملا1
عيينة.ابنعنالافعيرواهكماع@ر،أبياس@سندفي@رأيةالامام!1فيالدين
2الحبيرادالتلخيصفيححرابنوقال 2 5 / عمر،أبيابنند@@فيدالذي:(63)1
الرجينإ.علىدلم@يكونأنيخحت@لمنحر،فيلي@



نسبهأوالراوياسمفياكختحصولخترل@.للعلل
=

4أححدروايةفيبالسماعإسحاقابنصرحوقد 7 / شبهةفانتفت6

مختلف.ب@سنادإسحاقابنعنفرواهإدري@ابنوخالفهم

(2522)والعلميةط.(2777)"الإيمانداشعبفيالبيهقيفأخرجه:

أبيبناللهعبدعنإسحاتبنمحمدعنإثوي@،ابنطريقمنالرشدط.
به.ر@ا،عائةعنعمرة،عنبكر،

عنإسحاق،بنمحمدعنوالصواب:قال،كذا"ةالبيهقيقال

عائئتا.عنعتيق،أبيبناللهعبد

بخلولاعاننقعالسيدةعنأخرىطرقمنالحديثهذارويوقد

مقال.منمنهاطريق

6/4وأحمد3(،9للاهويهرابنإسحاقفأخرجه: رميلداوا6،1

5يهيعلىوأبولك@6(، حجروابن1/38،2الكامل!"فيعديوابن4(،6

1التعليق!تغليق@في 6 5 جيبةأبيب@إسماعيلبنإبراهيمطريقمن3/

به.عائئة،عنمحمد،بنالقاسمعنحصين،بنداودعن

عنهقالفقدفيه،تكلمإسماعيلبنإبراهيمضحيف،إسنادوهذا

النساثيوقالالحدلمه،منكر"مأ:73)الكبير@1/762التا@لخ1فيالبخار@

الضعفاءفيالدارقطنيوقال@،ضعيفةإ@والمتروكود@2الضعفاءفي

/2والتعديحأالجرح"فيحاتمأبيابنونقلمتروك!،":(32)والمتروكودنه

3 ب@يحتجولاحديئه،يكتببقوفي،لي@شيخقال:إأتهأبيهعن(196)5

عنهنقلهفيمافقالتوثيقه،إلىأحمدالإمامذهبحينفيالحدئط،منكر

ثقةا@:96)35/2@والتعدي@الجرحفيحاتمأبيابن

النسح:إحدىفيأتهالمحققوأضرخطا،أسيهلابنيبراهيم"عدي.ابنعند(1)
حيبقهأبيبنببراميمس@س@ايمل"التعيق،.@حليقو@يالصواب،وهو@سساعلا@

أبضا.حطا
يرمقالفيالقولحجرابنو@خص@2@

.@الصي@ا@:46@اتقرس@ا



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

:6لمها/المنيرلأالبدر@فيالملقنابننقلهفيماالدارقطنيقال

محفوظ،.غيرفيهالقاسمونكرعاثشقيمنسمعهعتيقأليابنأنوالصحيح"

17/4المهرة،إتحافداوانظر: 3 6/9المسند"طرافاو")19522(،4 4

7/9@الحلية"فيسعيمأبو حكيمأبيبنيزيدطريقمن4
صرجل،عنإسحاق،محمدسعنالثوري،سفيانحدئناقال:العدني،

عاثثة.عنمحمد،بنالقاسم

عقبه:نجمابوقالإسحاق،بنمحمدشيخلإبهامةضعيفإسنادوهذا

وكناهإسماعيلبنالمؤملورواهالرجل،بسئمولميريدرواه@اكذا

مؤمل.طريق@أماتلت:

7/9"الحلية9فينعيمأبوفأخرجه: عنإسماعيل،بنمؤملطريقمن4

عنعتيقأبيابنعنإسحاق،لنمحمدعنوسعبة،الثوريسفيار

عانة.عنمحمد،بنالقاسم

سفيان،شعبةمعيقرنلملهف@إبراهيمبنمسلممؤملخالفقلت:

بنالقاسمزادفقدأخرىجهةومنجهةمنهذافقط،سعةعنرواهو)نما

موضعينفيإسحاقبنمحمدصالرواةمحالفأفيكودمحمد،

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

ط.(27وللأالحديثط.(278)@الأومطا@افيالطبرانيفأخرجه:

حطأوهو"عيقأبيص@الحية.سالمطبوعثي(1)

مووخطأ@حر،بل@أثىالا@راجوممأديدووالذيبثواح،ليهالإسادمداوأيضأ(2)
بنعنإسحاتالنعنرواهشعبةنلانعفبسنادصبحتلفالنوريأد@سناد

عنالقممم،عىرجل،عىبسحاق،ابىعنالنوري@رواهعائسة،عنعتيق،ألي
يبدووالديعتيق،أليبابنالسهمالرجل@سمىمؤملعلىالخطأأرثوحتمعانمف

والراويالحديت،فيخطخهمعروتومؤملشعبتيروايةكانثلكفياعنالهأن
يكت@فقداحر،خطاعلىيمتقأدالحليتيفحلىيصطه؟ولمحليثفيأخطأبثا
@لد.عنالحلميالبحثله



لسبهأوالراوياسمفياكختحفلالضك@:رلصلل
=

عنأيوب،أبيبنسعيدحدنناقال:صلاح،بنروحطريقمنالعلمية

عاثة.عنألصعنعتيق،أبيبناللهعبدبنمحمد

إلاايوبأبيبنسعيدعنالأحادل@هذهيرولم"عقبه:الطبرانيقال

صلاحإ.بنروض@
الئقال@8/فيإحبانابنفكرهفقدفيصاختلفصروحقلت:

2 5الاعتدال!ميزان"فيالذهبيونقل4،4 8 / فيه:قالأله3الحاعن2
6"الكامل"فيعديابنقالحينفيمأمونإ.ثقة" 3 بعضوفي":4/

رووهالرواةفإنالطريقهذامنحديئهعلىباديةوالنكارةنكرظ.حديئه

للامحمدصيرويههناوهومحمد،ساللهعبدأوالرحمنعبدعن

عه.وساطة

4للايعلىوأبو)901(،بكر!أبيالمسندفيالمروزيوأخرجه: من(91

به.عالفعنأبيمععنعتيق،أبيبنعنالدرا@ردي،طريق

الطريق.هذاعيرمنرويوقد

عتاش،بنإسماعيلطريقمنك@4ا/الكامل!دافيعديابنفأخرجه:

عائة.عنأبيه،عنعروة،بنهامعن

غيرعنروىإذاأئهتفدمقدعياشبنإسماعيلثضعيفإسنادوهذا

مدنيوهتاممئام،عنروىهاوهوضعيفة.روايتهفمانالاميين
(1)

فيكون@

ضعيفا.حديث@

آخر.بإسنادعائثةعنالحديثورو@

3البيهقيطريقهرمنبتحقيقي،(135)خزيمةابنأخرحه 4 / ص1

عنسليمان،أبيبنعنمانعنجريج،ابنعنحبيببنسفيانطريق

به.عاكة،عنعمير،بنعبيد

غربب.إشادهذا

9/2اتهذباالتديب(1) للفيم.ك@(42)93



=
@للف@الد@لعللفي@لجامع

عتيق،أبيابنطريقالطرقهذهمنالصوابأنيتبينتقدمماعلىبناء

أعلم.واللهعالةعن
الجزم.بصيغةل@391(قبيل3/4البخاريعلقهر@الاعائئةوحديت

المجزومةدوتعليقاته:(323)"والترهيبالترغيب"فيلمنذرياا@قا
-

المنير@البدر"فيالمدقنوابنا،م@ا/المجموع!@افيولاد.النووي
1/6 @اوهوالملقن:ابنوزاد"الجزملصيغةلأتهصحيح،التعليقوهذا":87

لأ.مريةولاشكنجرمنصحيححديث

1/2الحبير"التلخيصو@6،لمها/المنير"البدر"وانظر: 2 5،)36(

1/1"الغلبلإرواء9و 0 5(66).

@لمد@ر:ذلكعنالرو@ةتقاربمعر@ريهعلىفيهومما@ختلف@
ياقيل:ةقالعليئ،عنيثيع،بنزيدعنالسبيعي،إسحاقأبوروىما

ز@مداأميناتجدوهبكرأباتؤمروا@ا@نقال:بعدك؟نؤفرمنالله،رسول
يخافلاأميناقوياتجدوهعمرتؤمرواو)نالآخرة،فير@نهبا@لدنيا

مهدباهادبأنجدوهفاعلين،أراكمولاعلياتؤمروااندلانم،لومة@لتهفي
9المستقبم@لطربقبكمياخذ

يثغ.بنزيدعنبهوتفردالسبيعىإسحاقأبورواهالحديثهذا
لعلميةاط.(6612)"لأوسطا"فينيئلطبراوا)387(،رلبزاافأخرحه:

@دمقتاريخ"فيعساكروابن3/0،7والحاكمالحدي@،ط.(8712)و

47/1 9 4/3وه0 2 مرزوق.بندضيلطريقس2

1/1أحمدوأخرجه: 0 8-1 0 2(،الههلهالصحابقا،@افضائلوفي9
45/3"دمقتاريخ9عساكر@يوابن)7521(،"الة9فيآحمدبناللهوعبد 2،2

1والتكرظالتصرةفرحعلىتعليقاوانطرإطلاقميعلىلب@رمدا(1) 3 9 /1 41.

أحمدروايةلفط(2)



نسبهأوالراوياسمفىاكخت@دفللثتركلق@رلعلل
-

"الغابةأسد9فيالأثيروابن4(،للا.المتناهيقهالعلل"فيالجوزيوابن

0 6 / 8المختار@ا"فيوالضياء4،1 6 / بنالحميدعبدطريقمن(463)2

إسحاق.أبيبنائيلإسعنجعفر،أبي

1/6الحلية!"فينعيمأبووأخرجه: هراسةلنإبراهيمطريقمن4

الوري.سفيانعن

.(368)س3/412"الدارقطنيعلل"فيكماالخياطجميلوتابحهم

إسحاق،بياعنوجميل(لثوري،واو)سرائيل،لالفضيل،ربعتهم:ا

بهذا

ضقمه@رزوقبنلأفضيلالحاكم،:مستدركقلخيصفيالذهبى
(2)

منكرإالخب@رهذالكنمسلم،لهخرجوقدمعين،ابن

بالإسنادهراسةبنإبراهيمعنهفرواهيهالئوريسفيانعلىواختلف

خولف.وقدالسابق،

(2)

(4)

1/3الكلجراالاقمارلحالحديش@المترركالجلىي.فيهقالمرامة،لنإبراميم 1 5

9حاتمألووشالأ(،471@ 0

ول/2والتحديعاالجرح@الحديش@ترودضجف،

عبلىة
"

ساللضيل
وترك"،الحاكممدرك@لجصمنمقطتصحفمهرروق@

لالنالحاكمأمتوكعلىالديرامدراكدمحتصرمىوأثتهالاضأ.مكالها

.(496)117"/3الملقن

منليهلماالحليثاشكرولحلهالأمة،لقادناتدشومرالدبي،الاصامتالهكدا

جمع
وير.الحديتليسكرةلمطةصرودمعواحد،حديتليالراشديرالخلماء

تاتيأينصيقول.أرولقانلالردض،رانحةيخمومنهافاعلينا،لراكملرلا
إسحاقأباأنهوهذاعنوالجوابالصحة،الإسنادطامرأنمعللتنالنكلرة

ملا؟كتانجاننلديامركماتليلةغيرأحا@يتفيودل@بالتدلى،محروفاليعي

يثيعدسزند@فلككلولحدالمتن،منانكرةميسبباكادمن@قحفلعله
وثقهستاهلوقدالسعي،يمحاقأبوعنهبالروايةتنرد@ذةمحهول

@)نمامراسصبنيبرايمعهالراويهوصإنمامنيانعلىلي@الحسلأنالا

للعليميفبهالحمليكونالراويعلىبهيخلفماكللي@أنلئعلمذلكذكرت

الاوعنهم،روىم@ىوتكونبالأعل،تقدحلابحضعلىالاختلافتمنكيرأبن

الاتيةالطرقعلى@لثيدلحذيفةعىيرويهأثهسفيانعن@المحفوظ



-

@للفعائدالعلل@لجامعفي

6/5"الكامل"فيعديابنفأخرجه: 41-5 4 بنمحمدطريقمن2

العحمي.مسعود
6/5"الكامل@فيعديابنةوأخرجه تاريخ9فيعساكروابن4،2

45/3"@منق 21-3 2 السلمي.حمدانطريقمن2
2:@الحديثعلوملمعرفةفيالحاكموأخرجه: (5ولاالعلميةط.9

/3بغداد"تاريخ"فيوالخطبى،ا/@الحلية"فينعبموأبوحزم،ابنط.

3 02-3 0 العلل"فيالجوزيوابنما،5ممالا-/4الغربط.وفي3
السري.ابيبنمحمدطريقمن(405)المتناهقه

3/1الحاكموأخرجه: 4 بنومحمدإبراهيمبنإسحاقطريقمن2

47/1دمثق!تاريخ"فيعساكرابن 9 0

بنأحمدطريقمن

يوسف.

السري،ابيبنومحمدالسلمي،وحمدانمسعود،بن)محمدستتهم:
الرزاق،عبدعنيوسف(بنوأحمدرافع،بنومحمدإبراهيم،بنوإسحاق

شيبة.أبيبنالنعمانعن

6/5"الكامل"فيعديابنوأخرحه: 4 عنالأزهر،أبيطريقمن2

قمازين.ابنعنالرزاق،عبدصرافع،بنمحمد

6/5"الكامل"فيعديابنوأحرجه: 4 عنالأزهر،أبيطريقمن2

العلاء.بنيحيىعنالرزاق،عبد

عنالثوري،عنالعلاء(بنويحيىقمازين،وابن)النعمان@ثلاثتهم:

به.اليمان،بنحذيفةعنلغ،بنزيدعنإسحاق،أبي

يخرجامأ.ولمالشبخين،شرطعلىصحيححدبثهذا"الحاكم.قال

فنقول:الاختلاف،لهذاخلاصةاستخلاصنستطيعتقدمماخلالومن
بنفضيلالسدبهداعهفرواهعلي.عنيثغ،بنزيدعنإسحاق،أبوروى

بنزيدعنعه،فروياخر،إسنادإسحاقأبيعنورويو)سرائيل.مرزوق



نسبهأوالراوياسمفياحخت@دفلالثتركق@لالعلل

بهذاوالحديثالئور@.لسفيانالإسنادبهذاعنهرواهحذيفضعنيثع،
احدوإسنا@ان،يهإسحاقلأبييكودأنالأول:احتمالان:فيهالاختلاف

اختلفإسحاقأبويكونأدالالي:والاحتمالحذيمقيعنواخرعلي،عن

علىأحدهماترجيحيستوجبذاكوعندمختلفين،بإسنا@ينفرواهفيهعليه
فهأحفظالثوريولكنإسحاق،أبيفيالمتئبتينمنإسرائيلفنقول:الاخر،

بنعليمنهمإسحاق،أبيعنالرواةعمومعلىالأئمةقدمهوفدوأعرت،

سيحىوقالوالبرثيجيالراري،حاتموأبومعين،بنويحيىالمديني،

زهيرصأنبتوهماوشعبق@الثورفيإسحاقأبيأصحابلأأئبتةمعين

"قرينانوهماوإسرائيل

الرزاق.عبدأصحابمنأقرانهسهلبنمحمدوخالف

3/1الكبيرالأالضعفاءفيالعقيلىفأخرجه: 11 فيوالحاكم1،1
2-28الحديش@:علوممعر@ة9 منحزمابنط.(53)والعلميةط.9

بنسهلبنمحمدعنالحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمدطريق

عنإسحا@،أبيعنالثوركب،ذكرقال:الرزا@،عبدحدثاقال:عسكر،

الرزاقعبدبي@عيرهولاالنعحانيذكرولمبهحذيففعنيثع،برريد

او

لا.فال:الثوري؟منهذاسحعتالرزاق:لعبدقيل"الحقيلى:

بنالنعمانحدننافقال:ثانيفمرةسألوهثمويخره.العلاءبنيحيىحدثني

الوري!سفيانعنالعلاء،بنويحىشيبةأبي

3/3بغدادداتاريخ"فيالخطيبوقال 0 :4مه/4الغربط.وفي2

نفسهالثوريعنالرزاق،عبدعنجماعةالحديثهذاروىالطبرالىقالإ

عنالعجمي،مسعودبنومحمدالسريأبيابنرواهماوالصواثووهمرا،

5"الترمنيعللدثرحانظر:(1) 1 9 2/7وعرط.2-2،0/ 09-7 1 همامط.0
5الترمنى!عللدئرح(2) 1 9 / 7رعترط.2 0 9 /2-7 1 ممام.ط.0
7يااليرا@هللسانميحجرابنقال(3) الاسا.لرثفه:(02



=

@للف@ائد@لعللفي@لجلمع

شيبظأبيبنالنعمانعنالرزاق،عبد

فذوسنده.اتصالهعلمإلامتأمليتاملهلاإشادال@ذاالحاكم:وقال
الئرريمنالرزاقعبدوسماعثقتان،عسكربنسفلبنومحمدالحضرفي
بهواشتهارهإسحاقأبيمنالثوريسماعوكذلكمعروف،بهوائتهاره

الثورفي،منيسصعهلمالرزاقعبدنف@موضعبن،فيانقطاعويهمشهور،
إسحاقاأبيمقيسمعهلموالورفي

ابنطريقمنالسابقةالرزاقعبدرواياتعليهتدلالقولوهذاقلت:
ابنروايةوكذاالثورفي،عنشيبة،أبيبنوالنعمانالعلاءبنويحيىقمازين

إسحاق.وأبيالئوريينشريكوفيهاسفبانعنالآتية،نمير

كما@المستدرك"فيالحديتتصحبحفيالحاكمخطأيتببنهذاوعلى

هنا.وضغفهنفسهخالفحينشيةأبيلنالنعمانروايةفيسلف

2الحديشه:علوممعرفة"فيالحاكمأخرحه:إذ (55)والعلميةط.9
4بغداد@11/تاريخ"فيوالخطيبحزم،ابنط. /12الغربط.وفي7
4/13ثفى@5تاريخ"فيعساكروابن61،3 علويهبنالحسنطريقمن2
الهرويالصلتأبوحدئناقال:سليمان-بنمحمدبنعليبنالحسنوهو-

عنالثوري،سفيانعننمير،بناللهعبدحدثناقال:صالح،بنالسلامعبد

به.حذيف@،عنيثغ،بنزيدعنإسحاق،أبيعنسريك،

عنهقالعقويهبنوالحسنعليم@بادالانفراديذغريبالطريقوهذا

فيالخطيبونقللجه،بأسلألا:(80)لأالحاكمسؤالات9فيكماالدارقطني
شيخهفيأنغيرهو.وئقهوكذاله،الدارقطنيتوثيق3لملأ/8بغداثاتاريخ

عنبثغ،بنزيدعنأئهالرزاقعدصرواتهبختلفلم@لقال:الحطبفتعقبه(1)
أليعنشريك،صالتوري،صنمير،ابنعىالهر@ي،الصلتبوصرواه(حذيفتا
عنالصلت،أبييخرضلكأإصحاقوابيالثورييرفيهيذكرو@كذلث،بمحاق

لبر"الن
بينالاسنادفيزادالهرويالصلتلأبيضحيفةروايةسببه3الحاتوهحهوهمهذا(2)

نليلبحدمياتيكساشربكابسحكوأليانوري



نسبهأوالراوياسمفياكختحفلالترك@:للعلل
"

12/3بغداثهتاريخ"فيالخطيبقالكلامأ، 2 ضعفوقد@الغرب:ط.1

ليس"فيه:قرلهالنسانيعنذلكبعدونقلالصلشه،أباالأئمةمنجماعة
12/3وفيبنققه 2 وعنبمناكير!،يحدث"قوله:الساجيزكريابنيحيىعن2

لهصدوق"الحافظ:عنهوقالرافضيأ"جاكان"قال:أنهالدارقطني

فال@عقبه:الخطيبقالجزما،مناكيرهأحدالحديثوهذامناكير@

وقالشريكأ@يذكرلمالئوري،عنهراسة،وابنالرزاقعبدرواهالبرقاني:

4/4في 8 الصلت،أبيغيرسريكأإصحاقوأبيالثوريبينفيهيذكرولم"6

نمير".ابنعن

قمازين،وابنلنيبفأبيبنالنعمانةالئوريعنورواهلقول:

شريكأ.منهمأحديذكرفلمالثوري،عنالعلاء،بنويحى
3/7الحاكموأخرجه: 0

قال:شاذان،بنعامربنالأسودطريقمن

عنسلمة،بنسقيقعنعمبر،بنعئمانعنالتصعبدبنشريكحدئنا

@ستخلف@ن@تال:علينا،استخلفتلواللهرسولياقالواقال:د@بهحذبفة

...@@لعذ@بكمبنزلفتعصوهخليفةعلبكم
السابق.الحدبثنحوفذكر"

بروعثمانالنخعي،اللهعبدبنسريكلضعفثضعيفإسنادوهذا

الحجاج.بنشحبةقبلهمومنحاتموأبومعينبنويحيىأحمدضعفهعمير
5/1@الكمالتهذيب" 32-1 33(4440).

5/2"الكامل"فيعديابنوأخرجه: عنعدي،بنالنضرطريقمن4

ياقيل:قال:يئيع،برزيدصالسببعي،إسحاقأبوحدثناقال:شريك،

مرسلأ.علبنا...استخلفتلوالله!رسول
فيالواقعوالاختلافالله،عبدبنشريكعلىمدارهاطرقثلاثفهذه

3بغدا@اشاريخلحيالخطبنقل(1) 1 7 / 1 قال.أتهأيوببرمارب@أحمدعى2

وعمر،بكرأبايقدمورأيتهيمرط،أرهدلمعندهمالأمتخرجوناظرته

وسممتهبالجميل،إلا@البياصحابينكرولاوعثسان،عليعلىويرحم

بما.اللهأديىالذيمديرمذايقول:

.(4070)لنقربباا"(2)



و@لفعالد@لعلل@لجامعفي

رجحوقدفيه،مضطربوأثهحفظه،يضبطشريكأ@أنيبينالأسانيد

علىالترجيحهذافياعتمادهيكونأنويحتملالمرسل،الطريقالدارقطني
ليقالفقدلثريك،إسرائيلمتابعة

3/1"العللدا وقال:)862(:إس62

لاوعليأ،يذكرولممرسلأ،يثيعبندفصإسحاق،ابيعنإسرائيل،

بالصواب،.أشبهوالمرسلحذيف@،

فيها،الواقعالاختلاتوبيناالمتشعبة،الحديثهذاطرقانتهتهكذا

هذا@زيدلغ،بنريدعنإسحاق،أبيعلىمدارهاأنتعلمالأساليدوبهذه

الحافظأنوالعجيبحبانوابنالعجليووئقهإسحاقأبوإلاعنهيرولم

مخضرمإثقة"عنه:قال
(2)

فيالعلمأهلبعضعليهجرىماعلىجر@فلعله
زيدفانفرادغريب،حديثهذاأقول:المخضرمين.مجاهيلبحضتوثيق

الإعلالداعييقويوالذينكارته،علىدليىحديثهأسانبدفيوالاختلافات
اصحابسرطفحسب،والمصطلحالتراجمكتفياستهرالحديثهذاآن

فيبلتقوية،يفيدهلاهذافمانله،أحمدالإمامتخريجأمامعروفالمسانيد
تضعيفثواعيمنالمظانتلكفيالاشتهارذلديكونالأحيانغالب

منفإنالرواة،منالضعفاءبحمععنتالتيالكتبتلكخاصةالحديث،

بتلكليستدلواالراويعلىاستنكرماجمعالكتبهذهأصحابمناهج
لهم.القرجمالرواةضعفعلىالأحاديث

@ه.الفارسيسلمانحديطمن@روي

بنالحسنطريقمن(407)المتناهيتهالعللدافيالجوزيابنفأخرجه:

عنيئيع،بنزيدعنإسحاق،ابيعنإسحاق،أبيبنيون@عنقتيتع
به.ر@به،الفارسيسلمان

عنقتيبق@بنالحسنبهتفردالدارقطنيئ:لاقالعقبه:الجوزفيابنقال

4/2حبا@هابنوالنات)،35(،الحجلي،نقتالظر:يا( 51.

.(2160)ا/*4التهدي@هتقريبتحرير"فيتعقبلذا)0612(،الالتقرب(2)



نسبهأوالرا@ياسمفياكختلافلالخترك@:رلعلل

الحديطإمتروكوالحسنأبيه،عنيون@،

عتادعنالزهري،روىاخر:مثال@
(2)

عمهعنتميم،بن

واضعاالمسجدفيمستلقيأعئاللهرسولراىأتهزيد:بناللهعبد

ى.الأضعلىرجليهإحدى

(971)والزهريمصعبأبيبرواية(573)الموطأا@فيمالكأخرجه:

برواية(477)والقحنبيبرواية(033)والثيبانيالحسنبنمحمدبرواية

1البخاريطريقهومنالليثي، 2 8 / 6/1ومسلم)574(،1 5 4(0021)

2/5لساثيوا)6684(،ودداوأبو)57(، ط.(080)لهلكبرى"،ا9وفي0

5/02عوانةوأبوالرسالة،ط.(280)والعلمبة 7(8693)
(3)

لمأو@96
(4)

@

4/2الآئار"معانيشرح9فيوالطحاوي 56)العلسيةط.وفي77 74)
()

6وللأ مسند9علىزياداتهفيالبغويالقاسموأبو)2555(،جانوابن4(،7

"فيواليهقيالفلاح،ط.(2971)والعلميةط.(2865)الجعد!ابن
سعب

فيالبرعبدوابنالرشد،ط.(4391)والعلميةط.(4716)"الإبمان
4/1لتمهيد"ا" .(486)لبغويوا3،7

38أحمدطريقهومن2(،0221)جامعهفيمعمروأخرجه: /،4

6/1ومسلم)715(،حميدبنوعبد 5 5/2عوانةوأبو7(،يلا(0012)5 7 0

2/52والبيهقي)7968(، العلميةط.ي@174(@لإيماناشعب"وفي2

.(723)لهلآ@ابأ،ا9وفيالرشدط.(4393)و

4/0،4وأحمد)79852(،شيبةأبيوابر4(،41)لحميدياوأخرجه:

عهنال(1)

لحدبخها

انظرةبمه
روايةفي(2)

اهذه@ي(3)

امدهمي(4)

امدهدي(5)

"الأرليوقال"،3الوكنير"الحقيلي.وقالصعي@ه،":3حاأبو

الواير
لاسلااتهأرجووفال.،عدياب@وحالفهمهاله،المرالذهيوقال،

1/5الاعتاولالميران 1 ا@.933@9

يرالطبراني
تحري@.ومرتميماب@عات".(2239)"الأوسط"

يزيدبنيون@معمقرولالرواية

ذب.اليواب@جعسجابنمعمقرونألرواية

يزيد.بنيون@معمقرونالرواية



=
@لف@ائدي@لعلل@لجامعلحي

8/7والبحاري6(،2يلاهوالدارمي 6/5ومسلم)7826(،9 51(0012)

نةعواوأبوبتحقيقي،(128)لهلنمائل،،اداوفي(2765)لترمذيوا)67(،

5/2 6 4/2الائار@امعانيشرح"فيوالطحاوي)2968(،9 ط.وفي77

ابنم@د9علىزياداتهفيالبغويالفاسموأبو)3476(،و(6742)الحلمية
2/2والبيهقيالفلاح،ط.(2971)والعلميةط.(2865)الجعد@ 2 وفي4

له@،الاداب9وفيالرشدط.(4390)والعلميهط.(4715)"الإيمانشعب9

عيينة.بنسفيانطريقمن(722)

6/5مسلموأخرجه: 5/2عوانةوأبو)67(،(0012)51 7 مأ693)0

4/2الانار"معانيشرح"فيوالطحاوي)4968(،و الحلميةط.وفي77
2يلاالجعد!ابنمسد"علىزياداتهفيالبغويالقاسموأبو)5476(، 86)

1التمهيد""فيالبرعبدوابنالفلاح،ط.(2972)والعلميةط. 3 8 / من4

الأيلييزيدبنيون@طريق
5/2نةعواوأبو1(،101)ليالطياوأخرجه: 7 8يلا0 لطحاويوا9(،6

4/2الاثار"معانيشرح"في 7 46)العلميةط.وفي7 فينعيموأبو4(،7
ذئبأبيابنطريقمن(4174)الصحابئ@امعرفة

7/1البخاريوأخرجه. 5لا92 سعد.بنإبراهيمطريقمن(96

الأئيروابن9/7،9"الكامل9فيعديوابن4/3،9أحمدوأخرجه.
3/2الغاقي)أسد@ي 5 جرجهبنيحعىطريقمن1

(2)

(3)

.(79الاالتقريبه"قليلأارممأالزهرىصروايتهفيانإلادنقفرهو:
ومر

"

.(6082)دالنقرببه@اصل،فقبه،ثقف"
1لاشهوالتحليلا@الجرحفيحاتمأبرعنهقال 6 3 / الذمبيوتال"،شيخ":(560)9
قالصروتبحديظالزهريعنحدتيحرف،لا"مما(:لث@ث@4/7الالميزا@هفي
النعندببأسالاةممنىعلىالتبيهبدصولاب،بأسلاأتهرحوعدي(الن

أبيلابرالعللك@علىشعليقةكتعلىالعدالهعدالئخمقدمةراجععدي،
5"حاتم لمذه:38ةالمجموضالالفواندعلىتحليقهفياليانيالمحلميوتال0
تجعمدلاأثهأرحومقصوثهايكودادتقتضيم@اضعلييطلقهاعديالنرأيتالكلمة

3/1الألاليالدينناصرصمدالحلامةالشيحبكلاموقارنالكدلمجا 1 2(1031).



نسبهأوالراو@ياسمفيفاكختل@لالخترل@:رلعلل
=

13/1بغداثهتاريخ9فيالخطيبوأخرجه: 0 الغربط.وفي1
6"ثمشقتاريخفيإعساكروابن@؟21،/15 5 / 6 بنزيادطريقمن1

5/2عوانةأبوأخرجه:إ عقيلطريقمنمأ695)7

5/2عوانةأبووأحرجه: 7 8للأ0 جريج.ابنطريقمن(69

ط.(2239)ولحديثاط.(2260)لأوسطها9فينيلطبرااوأخرجه:

عمر.بناللهعبيدطريقمنالعلمية

فص،أبيوابنون@،وعيينة،وابنومعمر،لمالد،حميعهم:

بهذاالزهري،عنالثمهوعبيدجريج،وابنوعقيل،صزيا@ويحى،و)براهيم،

لإسناا

صحجحإ.حسنحديتهذا9الترمذي:
الرواة.بعضالأئمةهؤلاءوخالفقلت:

5بغداد!تاريح"فيالخطيبفاخرجه: 8 8/6الغربط.وفي8/ 0 2

فأصجحبهأبيمرعنتميم،بنعادعنالزهري،عنسحد،بنزيادطريقص
تميم.حديثمن

العيسو@وأخرجه:
(3)

1/2"لإصابةا"فيكمافوائدمه"في 7،4

2بغداداتاريخفيإوالخطيب 5 3 / 3/1الغربط.وفي5 5 طريقمن4

رأياائهماوعمه:أبيهعنتميم،بنعبادعنالزهري،عنسعدبنهثام

الأخرى.علىرجليهإحدىواضعأظهره،علىمضطحعامحيمالبى

مانعلالكنأيضأ،عمهعنلعبادمعروفوهو"عقبه:حجرابنقال
."معأ..عهماعباديرويهأن

1/2الإصابة!"فيكماالباورثيوأخرجه: 7 بكرأبيطربقمن4

.(46)ملأداتفريطنبتهنقفمو:(2).(2080)الاتقريبمانبتهال@ققيوهر.(1)

17/3البلاعاأعلامسيرديحاملةترجمةله(3) 21.

لا(.@9لالتقري@ا1أوماملهصدوق،ومو:@4@



-

@لف@ائد@لعلل@لجاععفي

الثك.علىهكذابهعمه،أوأ@هعنعاد،عنالزهري،عن

رجلأ.الاسنادإلىفاضاتالماجئونبنالعزيزعبدالجميعوخالف
2ويلاالعلميةط.(2862)الجعدابنفاخرجه: الفلاح،ط.(96

4/2لآثاراامعانيشرخ"فيوالطحاوي 7 (6747)العلمية.@وفي8

(2863)الجعد"ابنالمسندعلىزياثاتهفيالبغويالقاسموأبو4(،67وللا

2ويهالعلميةط.(28)كلأو 2ولا(96 معرفة"فينجموابوالفلاح،ط.(96
37النمهيد"9فيالبرجدوابن4(،571)الصحابته / طريقمن41

بنعبادعنلبيدبنمحمودعنالزهري،عنالماجثون،بنالعزيزعبد

به.عمهعنتمبم،

ومنمالكروايةيعني:الجماضاروايةفيه:لأوالصوابنعيم:أبوقال

عنميشهابابنأصحابوسائرمالكرواههكذا"البر:عدابنوقال

ابنعنفرواهسلمةأبيبنالعزيزعبدفيهووهمعممععنتميم،بنعادعن
لهوكانتقالعمه،عنتميم،بنعادعنليد،بنمحمودعنشهاب،

عليهاويعرضرجليهإحدىينصبئميستلقي@النبيئرأىاتهصحبة:
الوهممنوهوالإسناد،هذافيلبيدبنمحمودلذكروجهولاالأخرى..

هذامالكلإدخالالموجبالسببأنأعلمواللهوأظنالحلم،أهلعندالبين

المعنى".هذامثلعنالنهيمنالعلماءبأيديماداموطئطفيالحديط
كئسهابابنعنالحدياهذاالروىالحديط:عقصالأئيرابنوفال

بناللهوعبيدومحمر،سحيدبنويحيىجريج،وابنويون@،مالذ،

بنالعزيزعبدوخالفهمسفيان.مئلوغيرهمسعد،بنو)براهيمعمر،

.(8002)لتقريبها@الحليش@@تروكوهو:(1)
(6517)التقرببهالصحافإصرراقيوحلصجر،صحاليومو@(2)
لحي(3)

7لاملأ./6المهرقاإتحا@" بنعادقال:الطحاويعندالماخرنرواية(15
الآتارأ.معانيالنرحفيكماعمهعىوالصواب:تحري@،وهوأيه.صنميم،

سيد.بنيحىروايةعلىأقصلمالأ



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفللحثشرقىةرل@لل
-

عنتميم،بنعبادعنلبيد،بنمحمودعنالزهري،عنفقال:الماجثون،

اصحوالأولعمه،
3/4الباري!فتح"فيرج@ابنوقال أكابررواهالحديثهذا":05
بنالعزيزعبدوخالفهمعمم@عنعباد،عنعه،الزهري،أصحاب

فزادعبا@عنلبيد،ب@محمودقال:الزهري،عنفرواهالماخوت

بكروأبوالحجبمبنمسلمقالهوهم،وهولبيد،بنمحمودإسنادهفي

وغيرهمالا.الخطيب
مدهواستعملهالذيالفعلهذا":(5552)عقبحبانابنقال

نهىالذيالفعلذلك@ونالأخرى،علىإحداهماووضعجميعا،الرجلش

ك@المصطمىأخارأنفزعمالحديث،صناعةجهلمنقولضدوهوعنه،
وتتهاتر@.تضاد

6"المهرةإتحافدافيالحافظنقلهالذيقولهأما 2 8 / قال:(7154)6

الفعلنلك@علأنهلاالأخرى،علىإحداهماووضعجميعأالرجلينمد@معناه@

عوركا.فتبدوالأخرىعلىفيضعهارجليهإحدىيئيلأنوهوعنه،المنهي

والاضطجاع،الاتكاءجوازعلىثليحلاوفيهالحديث:بعدالبغويوقال
ك@التبيئنف@الانبطاح،إلاالبيتفيجوازهاالمسجدديالاستراحةوأنلا

ا@ا.@ايبغضها@ضجعةإتها"وقال:عنمعنهى

3/4لماالباريفتح"فيرجبابروقال المسجدفيداوالاستلقاء:05

علىالاستلقاءوأماوجهه..علىمنبطحابكنلمماكانوجهأيعلىجائز
فقدوغيرهالمسجدفيالأخرىعلىالرجلينإحدىوضعوهوالوجه،هذا

."فيهاختلف

حديثوهوالحديث،هذايخالفماوردلأئهحصل،فيهوالاختلاف

أيضا.صحيح
3/2أحمدأخرح:فقد 6/1ومسلم9،9 5 2لا4 داودوأبول@7(،(09

2للاوالترمذي)ملاوو(، الله.عبدبنجابرعنالزبير،أبيطريقمن(2767)و(76

ىلما.الأخرعلىرجليه@حدىيضعثثم@حدكميستلقيت@الاقال:@جمالنبيئأن



=

@للف@الدالعلل@لجامعفي

واللهالنهي-دموضعجابر:حديثذكرأنبعدم@(6)عقبالبغويقال

عليه،إزارولاالأخرىرجلهعلبهافيعرضركبته،الرجلينصبأنأعلم-

تبدولابحيثسابغاالإزاركانفإنعورته،بعضمعهينكشفضيقإزارهأو

."بأسفلاعورتهمه

1البخاري!صحيحفرحفيالسننأعلام"فيالخطابيقال 7 6 /1:

تكونأنامادمنسوخ،إماالنهي،خبرأنودلالةالفعلهذاجوازبيانفيه"
الف@ذا:ضاق،ربماالإزارفإنلذلك.الفاعلعورةتبدوأنعهالنهيعلة

وفيهعورة.منهاتظهرفرجةهناكبقيتالأخرى،فرقرجليهإحدىلابسه

والاتدلالاستراحةوأنلاوالاضطجاعالمسجدفيالاتكاءجوازعلىدليل
المنهيالوجهعلىوالوقوعالانبطعغيرواليرتالمنازلفيكجرازهافيه،
."يبنضها@لب@ضجمةإنها@وقال:عهنهىقديكلشيروالئبيئنف@ت،

أولىالثاني":(475)عقب728/1@الباريفتح9فيحجرابنوقال
والبغويالبيهقيبهجزموممنبالاحتمال،يئبتلالأئهالنسخ.ادعاءمن

وقالمنسوخ،بأتهتبعهومنبطالابنوجزمالمحذثين،منوغيرهما

لاوغيره،داودأبيكتابفيوقعلأتهذلث،علىبوبإنماالمازري:

الأخرى،علىرجليهإحدىيضعأنعنالنهيالصحاحالكتبفي
بدعىقدفعلالمسجدفيواستلقاؤهالجميع،ينناولقوللأتهثعاتملكنه

كاناوعئصانعمرأنصحلمالكنالجواز،منهيؤخذفلاعليهقصره

(2)ذلثيفعلان
ف@ذامطلقا،جائزهوبلجمزبهخاصألي@أئهعلىثل

ذكرهمانحوفذكربينهما،فيجمعتعارض،الحدل@بينصارهذاتقرر

الخظابي!.

"فيموبل(1)
1"مسلمصجح 5 4 / 2لا6 ذكره.سلفكماجالرحديثص(7لا(09

1شعقبأةحجرابنوقال
الصحاحالكتبفيليىالنهي.حديتعنقولهوير

جابرا.حديتمناللباسفيملمعدالحديثمإن"إغفال
1البحلريأخرجه.(2) 2 8 / بنسحيدعنشها@،ابنعنمالك،بلسنادى75)عق@1

يمحلاد@لث.وعنمانعمركادفالالحسب،



نسبهآوالراوياسمفياحخت@دفللحثشرقىةلالصلل
-

4/2الأسراف@اتحفةانظر:إ 2 5لط7 لمحلأ6/9@المهرةإتحافوإ9(،2

1المسند"أطراتوا1(،7ياه 7 /3(3151).

المرجح.انعد@ممع@لو@دعلى@لر@هينيداثطنعدد-8
منزثناهماثانيوهوالسند،اضطرابأنلامنالثامنالنوعهوهذا

النوععندذلكذكرناكماحجر،وابنالعلائيالحافظفكرهماعلىالأنلا
الحدث@عنهيكفأمرالطريفةهذهعلىواسانيدأحاثيتوتواردالسابع.
القدرات.وتظهرالأراءتتباينوهناكالناقد،علىامرهيئقماوهوكئيرا،

عنأبيه،عنجرهد،بنالرحلنعبدبنروى@رعةمثاله:@

الصفةأصحابمقوكانجده-
(1)

مح@اللهرسولعندناجلسقال:ء

عورة!.@لفخذ@نك،@ز،عليكلاخمزفقال:منكشفة،وفخذي
ومنالزهري،مصعبأبيبرواية(2122)الحوطأ@"فيمالكأخرجه:

3/4حمدأطريقه 02)رميلداوا7،8 ويلطحاوا4(،410)وددابووا5(،6

1/4الاثار!معانيشرح9في 7 مشكلشرح"وفي(2664)العلميةط.وفي5
"الكبير"فيوالطبراني)0794(،لأخيار!اتحفة9وفي(1703)لهلائار"،ا

2و(2143) 1 1/3@الحلبة9فينعيموأبو3(،4 2/2والبيهقي5،3 وابن2،8

2التعليقأتغليق"فيحجر 0 9 /2.

1/2الدارقطنيوأخرجه: 23-2 2 الرسالةط.(873)والعلميةط.4

عيية.بنسفيانطريقمن

عبدبنزرعةعنالنضر،أبيسالمعنعيينقهوابن)مالك،كلاهما:

الإسنادبهذاجرهد،بنالرحمن

علتان:فيهحديطهذالقول:

مختلفة.وأسانيدعديدة،وجوهمنرويإذإسناده،اضطرابالأولى:

فكانوايمكصمنزلمنهملهيكىلموشالمهاجرين،فقراءةوممالصمة،أهلأو:(1)

3الالهايتهيسكنون@المدينةمسجدفيضظتلميضعيل@يا@رد 7 /3.

العلمية.ط.المحاني!دشرحمنسقطتجدمهدكنعارف(2)



-

@الف@لئدفى@لعلل@لجامع

4/2"الطبقات"فيسعدابنأحرجه:إذ 3/4وأحمد2،3 وابن7،9
2لهوالطبرالي)0171(،جان الثوري.سفيانطريقمن(13

3/4أحمدوأخرجه: 2/2الكبيراالتاريخ"فيوالبخاري7،9 2 9

الزناد.أبياب@طريقمن(2354)

1/4لاثار"امعانيشرح9فيالطحاويوأخرجه: 7 العلميةط.وفي5
(4971)الأخيار!تحفةوفيإ(1704)لهالائار@،مشكلشرح"وفي(2665)

م@عر.طريقمن

عنالزنا@ابيعنومسعر(الزلا@أبيوابن)الثوري،ثلاثتهم:

ابيه.ثكربدونجده،عنجرهد،بنالرحمىعدبنزرعة

أسلممنونفرجدهجرهدعن9الزناد:أبيابنروايةليأحمدقال
رضاا.فويسواه

3/4أحمدوأخرجه: 2/2لكبير"التاريخا"فيلبخاريوا7،9 2 9

بنزرعةعنالنضر،أبيطريقمن(4521)الكبير""فيوالطبراني)4532(،

يذكرولمبهالصفة،أصحابمنوكانأبيه،عنجرهد،بنالرحمنعبد

بن@@زرعةبدللأمسلمبنزرعة"فيه:ذكراخر،وجهمنوروي

عبد

فيوالبخاريمأ،57)والحميدي)70172(،شببةأبيابن
2/2الكبير"التاريخ" 2 فيعاصمأبيوابن)5972(،والترمذي)4532(،9
/4والحاكم2(،461)لكبير@ا"فيلطبرانيوا)7732(،"نيوالمثالاحادا9

1 5الغاتجااأسد"فيالأئيروابن8،0 2 7 / عنعيينةبنسفيانطريقمن1

يقل:ولمبه.جده،عنجرهدبنمسلمبنزرعةعنالنضر،أبيسالم
الرحمن.عبدبنزرعة

الحميديا.دم@دمطوعصسقطيا(
دالثقشه=لحيحبانابىقالالرحمى،عدلنررعةهريىجرهدبنمسلمبرفرعة(2)



لسبهأوالراوىاسمفىاكختح@للثترك@:لالعلل
-

يصحلاد@ذاعقبه:البخاريقال

لما.بمتصلإسناثهأرىماحسن،حديط@اهذاعقبه:الترمذيوقال

يخرجاط.ولمالإسناد،صحيححديطهذاعقبه.إالحاكموقال

3/4وأححدالدصري،بروايةى74)تاريخهفيمعينابنوأخرحه: 78

أنجرهد:بنمسلمبنزرعةعنالنضر،أبيعنعيينة،بنسفيانعن

جده.ولاأباهفيهيذكرولممرسلأ...@كالتيئ

هكذا".مرتينسمعته9يحى:قال

زرعةهوهليحدد،ولمجرهد!الن"فيه:وذكراخر،وجهمنوروي

أو

/3واحمد)5111(،الرزاقعبدطريقهومنا(،لماي@.معمر

4 فيوالطبراني1(،41)معجمهفيالمقرئوابن)8972(،والترمذي7،8
.(2139)الكبير""

الا.حسنحديطهذاعقبه:االترمذيوقال

القاسم.بنروحطريقمن(2141)الكبير@فيإالطبرانيوأخرجه:
ورقاء.طريقمن(2142)الكبير@"فيالطبرانيوأخرجه:

2/2التعليق!تغليق9فيحجرابنوأحرجه: 1 0

سفيانطريقمن

لنوا

الزناد.لياعنلثورلمجاواوورقاء،وروح،)معمر،

ال@نضر.أبيعنمالك،ص(1176)الطيالسيوأخرجه:

به.جرهد،عنجرهد،ابنعنالنضر(وأبوالزنا@)أبوكلاهما:

جرهد".ال@فيه:وذكرآخروجهمنوروي

2 6 8 الكماال@تهذيب@فيالمريوقال1،3وفقدملمب@زرعةألهزعمالمى:4/

لنفرعةةوبقالالأملمي،جرهدبرالرحمنعدبردزرعة:(1970)ك@32

."يصحولاجرمدب@سلم



-

@للطائد@لعللفي@لجامع

والحميديالدوري،برواية(474)تاربخهفيمعينب@يحبىأحرجه.
3/4وأحمد)858(، /2الكبيراالتاريخ9فيوالبخاريبرفحه،يصرحولم78

2 2 2لى9 2لالأالأوسطدافيالمنذروابنبرفعه،يصرحولم(35 3،)9

1/2والدارقطي 2 بنسفيانطريقمنالرسالةلمأط.72)والعلميةط.4

به.جرهد،عنحرهد،العنالزنادأبيعنعيينة،

جرهدلا.بنالملكعد"فيه:وذكرآخر،و@منلروي

الزهري،عنمعمر،طريقمن(2147)الكبير""فيالطبرانيأخرجه:
(2)الملكعبدعن

به.أبيه،عنجرهد،بن

جرهدلما.بنداسليمانفيه:وذكرأص،و-منلروي

يرنعيمأبوةأخرجه
أبيطريقمنلعاللأا(عقب@الصحابةمعرفة9

عنجرهد،بنسليمانعنعوف،بنالرحمنعبدبنإبراهيمعنالزناد،

به.ابيه،

جرمد".بنالرحمنعبد"فيه:وذكرآص،و-منلروي

2البيهقيأخرجه؟ 2 8 / الزهريمما.عنمعمر،طريقمن2
بنمحمدبناللهعبدطريقمن(2148)الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

جرهد.عنجرهد،بنالرحالنعبدعنالثمأوعبد)الزهري،كلاهما:

جرهد".لناللهعبدفيه:إوذكراخر،وجهمنوروي

3/4حمدأأخرجه. شرخ9فيويلطحاوا)7972(،لترمذيوا7،8
1/4الآثار@امعاني 7 الاثارإ،مشكلالشرحوفي(2663)العلميةط.وفي5

ح@طما.وهرير!ا@أبو"الننو:ابنعند(1)
كماالرحمن!عد"صوابه.تحريمأيكودوتدالملهعد@المطبوع.فيحاءهكدا(2)

كبير،وتصجفتحريفيهوتعالكيرهالمححموكدإالساسقفالطرقفيتقدم
كتبعلىبذلثمحتديرالزمريمثلعلىالاحتلافحمليمكنفلالحلك

إحالة@ليهفمتمايؤكدوالديالزهري،@ل@صجحالإسنادوأنسيماالالمحجما،
الآتيما.ال@هفي



نسبهأوالراوياسمفهاحختلدفلالهضك@:كل@لل
-

1لاالكبيرا"فيوالطبرانيلهأ،969)لأخيارااتحفة9وفي(1702)له 4،)2

فيحجروابنا(،ولعللأا(لما7)وا(للاملأاالصحابةمعرفة@فينعيموأبو
2"التحليق@تليق 1 1 / بناللهعبدعنعقيل،بنمحمدبناللهعبدطريقمن2

أيه.عنجرمد،

ا.الوج@اهذامنغريبحسنحديثال@ذاعقبه:الترمذيوقال

جرهد".بنمسلملناللهداعبدفيه:وذكرآخر،وجهمنوروي

1/4الاثار!معانيداشرحفيالطحاويأخرحه 7 العلميةط.وفي5

(4968)الأخيار"داتحفةوفي(17"1)لهالانار"،مشكلشرح"وفي(2662)

الحسنطريقمن
(1)

بناللهعدعنعقيل،بنمحمدبناللهعبدعنصالح،بن

أبيه.عنجرهد،بنمسلم
2"التعليقداتعليقفيحجرالننقلهفيماالبخاريقال 1 2 وهو2:إ/

أصح
جرهدذكرمرسلا@ونجرهدلاال@افيه:وفكرآخر،وجهمن

4/8"القاريعمدةفيإكماالافعيواخرجه: 0

أبيعنمفيان،عن
جرهد.تلىعنالزناد،

فيالمريعنهنقلهفيماالنسائيوثقهزرعةفإنالأخرى:أما@لعلة
4/2الثقات،@افيحبانابنوذكره)0791(،ك@32"الكمالالا@ذب 6 8

(2)

المحىا.1المعاليا.دثرحمط@وعفي

3الكبراالتريخفياذكرهالبخاريأنعلى 63 /3-3 6 يدكر@بهولم(41)هلأ4

37رالتعميمادالحرحلي3حاأبيابنععوكذاتعديلأ،ولاحرحأ /،3

هذهعلىالكتالي@هنبنفيذكرماكللي@أر@لحنخلصفلثوص)3472(،

إننم"المترجمالشانيفوئقهناحصلكمامحترمنوتقفإفامجهول،الصيغة

سقممنونقهمىترنقوحودعدممعتقدممنونقفيخاصأمنهحاللساني

الحلمأملماهحوصرلةالراوي،مروياتمحملعلىثلكفييحكمولحلهثالسابن
سالحسىأليمثللند-وجدلاصبماب@ةللمحلفينمهمرالتعلبلالتوثقني

والإيهاماالوهميانك@فيقالدقدالتونيق،مذاعلىالناتييرامقلاالقطان-
2/2 4 عن-الأحدلهيطنمىقولأومعاصر،لقرلإياهترتيقهفيياتلمددة0



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

والتعديلاالجرح"فيحاتمأبيابنفكرهفقدجرهدبنالرحمنعبدأبوهوأما

5/2 7 فيحجرابنوقالتعديلأ،ولاجرحأفيهينقلولم(0371)4
اكطعبدويقال:الأسلمي،جرهدبنالرحمنعبد":(3829)@التقريب@

الحالمجهول

1صحيحهفيالبخاريقال 0 3 / عورة،الفخذفييذكرمابابفي1

ب@:النبيعنجحش،بنومحمدوجرهد،عباس،ابنعنويروى"فقال:
أسند،أن@وحديثفخذهعنجمفهالبئحسرأن@:وقالعهرقه@لفخذ"

.@اختلافهممنئخرجحتىأحوط،جرهدوحديط

فتناولهعليهيعلقولمالأحكامإ"فيالحقعبدنفلهالبخاريوقول

338"والإيهامالوهمبيان"فيالقطانابن فهوهذا،علىيردلمقائلأ:ا3/

الاحادي@بابفيأكتبهأنيجبفقدجرهد،لحدياتصحيحأكانإنمنه

أنعليهبقيفقدله،تضعيفأمنهذلككاندانضعيفة،وهيصححهاالتي

منلهانئرقدمعروف،رجلليمنهفلكيكونأنإلامهيقللافل@هلهمعاصر

كابهسعد@يعليقاسمالدكتورتعليقمننقلتهالنصومناحاله!تحر@ماالحديت

2/8والتعمبمالحرحفيالنسائيمهج 5 المسالة،يرالن@لأيحررلملكحه0

منهجأنولاتهمتددتأخرالقطانوابنحبتمتقلمالائيأنبلعراشهى

حديتسبربقاعدةيحكمالرحادعلىالحكمعندالرواةمنكتيرفيالنائي

لاوجرحأالراويلييجدلاجماسيمالالدلكحكمأ@تيحةيصدوتمالمتربم،

الملحظومداعيهينكربصاياتولمالمتقدمة،الطقاتمنالراويوأننعديلأ،

مىلاثياالحطبوصغتجله،صميناسعغمربلالنائيبهينفرد@

اللطمةرسالتهفيايماليالمعلميالعلامةقولبليهما@صايل@نطمتنيجحلاوسصا

المجاميلتونيقديفهقريبرالحجلي:66الرواقا:أحوالفيتتكيف@
كانسيوتقونغيرهماوتخرونوالشائيسينواسسعداسوكذلثالقلما-من

1مقيمة3أحدروايةرجدواإفاأتجاعهمأوالتابعينمن 00.

3الحخاريةأخرحه(1) / 8وه/لكع@(1365)4/541وسلم7(،13)ا"1 51

(1365)(120).

الومطى!.الأحكام1فيعليهنقف@(2)



نسبهأوالراوياسمفهاحختلدفلالثترك@:رلعلل
=

ةإحداهماعلتان:لهالحديطهذاةفنقولالآنلولىالذيوهوعلتهثرح

منفمنهمفيه.يختلفونانهموذلثبمطالثقةلسقوطالمورثالاضطراب

ومنهماللهعبدبنزرعةيقول:منومنهمالرحمن.عبدبنزرعةيقول:

مجح@.النبيع@آليم@عنيقول:منهؤلاءمنثممسلم.بنررعةيقول:من

فرعق@يقول.منومنهممج@.النبيعنجرهد،عنأبيهعنيمول:منومنهم

ابالاضطرأرىلاكنتاددلجرو.النبيعنجرهد،عنجرهدط@عن

لالمححينئدئققيالحديطعليهيد@رمنكانإذاذلثوإثماعلفالإسنادفي

واصلأووواقف،رافعأوومرسل،مسنل!إلىعنهالنقلةاختلافيضره

بجميععليهاضطر@الذيكادإفاوأماوقاطع
بغيره،أوسبعضه،أوهذا

حالوهذهوهنصفيزيادةيكونجثذفالاضطرا@معروف،غيرأوثقة،يخر

ولاالحالمعروديغيروألاهزرعةأدوفلكالثانيفالعلةوهيالخبر،هذا

ذلشالا.علمفالرواية،امهوري

4/8داالقاريداعمدةليالعينيوقال هذاعلىالبخاريتعليقحول0

إلىقومفذهبلا؟أمعورةهوهلالمحذ،فيالخلاتوقعولما"الحديط:
عورة،آثهإلىاخرونوذهبأن@،بحديثواحتجوابعورفلي@أته

إنقال:قائلاكأنالباب،هذافيمثلهرويوبماجرهدبحديثواحتجوا

فالعملالاخر،منأصحأحدهماحكم،فيحديثانرويإذاأنهالأصل

لكي@ونحو@جرهدحديثصأصحأنسحديثهافهابالأصح،يكون

إلىأسندأن@وحديثبقوله:هذاعنالبخاريفأجابلاختلا@؟اوقع

سندأوأحسنأقو@يدي:أسند-أنسحديثلعم،يقال:أنتقديره،اخره،

أكئريعني:الأحوط-لأنهجرهدةبحديثالعملأنإلاجرهد-حديثمن

معنىوهوالاختلاف،عنللخروجالتقرى-إلىوأقربالدينأمرفياحتياطأ

ألئهاجدبىلهرعةتال:سعلىأفلم(1)

يه.اليصحرهد،عنجرمد،دعن@فرعة،ةقالمنعلىأقص@(2)

تقدميمنالقدوحهالدةالمن،هداأنسةصغفيهبخالفغ@مهاجنهادهذا)@ا

المتاخرينمنالحذاقعل!ساوهرالسحذتي@،



-
@للف@الد@لعللفي@لجامع

صيغةعلىوهوالعلماءاختلافمنأي:ةاختلافهممننخزجحتىقوله:
يقللمالنكةهذهولأجلالراءوضمالنونبفتحالمضارعمنالمتكلمجماعة

قال:بلبعورة،ليرالفخذبابأيضأ:قالولاعورة،الفخذبابالبخاري:

الفخذ".فييذكرماباب

1/6الباريافتحفيإحجرابنوقال 2 وحديثالقوله::(371)قبيل1

بصحتهقلناولرجرهد،حديثيقول:كأنهإسنادأ،أصحاي:أسند.أن@

أن@ا.حديطإلىبالشةمرجوحفهو
عباسابنحديثمنالبخاريإليهااشاركماشواهد،وللحديث

.@جحشبنمحمدوحديث
عباس.ابنحديثأما

2وأحمد)11172(،شببةأبيابنفأخرجه: 7 5 حميدبنوعبد1،/
شرح"فيويلطحاوا)7452(،يعلىوأبو)6972(،لترمذيوا4(،06)

1/4الاثار"محاني 7 الاثار!،مشكلشرحوفيإ(2658)العلميةط.وفي4
1الاالكبيرا"فيوالطبراني)5694(،الأخيار!تحفةوفيإ(16لثاله 1،)1

4/1والحاكم 2/2والبيهقي8،1 2/1بغداثهتاريغ"فيوالخطيب2،8 6 2

5الغربط.وفي 4 8 0"التعليقتغليق"فيحجروابن2،/ 7 / طريقمن22
رجلعلىكهالنبيمزقال:عباس،ابنعنمجاهد،عنالقتاتيحىأبي

@لعور!.منفخذ@لرجلفذفخنك،فطفقال:إفخئة،مكشوفة
زاذان.اسمهقيل:القتات،يحيىأبوفيهضحيف،إسناءالحديثهذا

يزيد.وقيل:مسلم.وقيل:دينار.بنالرحالنعبدوقيل:@ينار.ةوقيل
الد@ريبروايةتاريخهفيمعينبنيحيىعنهتاليخه،تكلموقدزبان.وقيل:

2لاوفي"،ضعيف)7571(:إ روايةوفيضعفمهحديئهفي"قال:(07
6/3الطبقات!9فيسعدابنوقالثققه،"قال:(96ياالدارمي وفيه":29
2"العللفيالجامع9فيحنلبنأحمدوقالضع@ه، 2 2 / 1(1440):

فيالجوزيابننقلهفيماأيضأوقالالقتاتأ،يحيىأبايضعفشريككان"
وقالجدأا،مناكيرأحاديثعنهدرويت:(1867)والمتروكودنهالضعفاء"



نسبهأوالراوياسمفياكختحفللثتركت@لالحلل
-

حبانابنوقال"،بالقويلي@":(672)"والمتروكونالضحفاء9فيالنساني

خطؤه،فحش".(1867)والمتروكون!الضعفاء9فيالجوزيابننقلهفيما

1المحلى""فيحزمابنوقال"،وهمهوكثر 2 8 ضعي@ه.@:3/

اخر.وجهمنعباسابنعنالحديثرويوقد

2/1بغداطتاريخ@فيالخطبفأخرجه: 6 ووه/2الغربط.وفي2

به.عباس،ابنعنطاوس،صثابت،أبيبنحبيبعنسفيان،طريقمن

رواتهبعدالخطبأعلهفقدمعلول،أتهإلائقات،رجالهالإسنادوهذا

هوولي@أحمد،برالحسينبنمحمدوهوطالب-أبوقال"فقال:للحديث

بهحدثغريب@الثوريحديثأنأبيذكرأحمد:الإمامعنيرويالذي

زرعةابوحدثاوقدقال،هكذاالطري،عنطالب،أبيبنجعمروأبومخلد

ثابت،عن@رعة،أبيعننومر@ابنعنالحسبن،بنأحمديعني:الرازي،

فيك@النبيأنعباس:ابنع@طاوس،عنحيب،عنالئوري،عن
ابنعنمجاهد،عنالقتات،يحيىابيحديثجنبه@الىالشمس.كسوت

أبريكونأنفثبهابي:قالفخذة.مكشو@ةرجلعلى@النبيمرعباس:
نف@عليم@أخطأالطبرييكنلمإنحفظه،منمرةبهحدثالرازي@رعة

بنعاصمعنثابتصأبيبنحبببعنرويوقدنومرد.ابنقولالقول

وجهمنفخذه...،مكمئموفةرجلعلىمر@النبيأنعلي:عنضمرة،

."أعلمفالثهمرضيغير

صسساعهديشكلمثالتأليبنبلكونةلالقطاعهمرضياسكيرةقوله(1)

@المديي:لنعليتالعاصم،
إلاضمرةبنعا@صتابتأبيبنيرربم

وقاليصح،هشيض@رةسعاصمعنلبثاوتألووتالواحدأ،،حديثأ

زياثةا(.لط.التقربالظرصمرظلنعاصمصسماعهيصحلا"الدارقطني:

أبيللحالحظاالمدسينكتاب"انظرةعص،وقدمدل@تابتأبيلنحيبأنعلى
.(7)العراقي3الرجدبىأحمد@رعة

ساللهوعبد)0641(،ساحهواس)5104(،ر(3140)لاودأبوأخرجتوالحديث

1زبا@اتهفيأحمد 4 6 /1.

نكلىفا.ليهالحديتممداى..15)عقبأبو@اودقالت@يت



-

يالف@لمد@لعللفي@لجامع

جحش.لنمحمدحديثأما

5/2احمدفأخرحه: لأالتاريخفيوالبخاري)763(،حميدبنوعبد9،0
1/1الكبير! 1/4الاثارلامعانيشرح"فيوالطحاوي)2(،6 74-4 7 فيو5

لهالاثار"،مشكلشرح"وفي(2661)و(2660)و(2659)العلميةط.

1لا 01)و(69 فيقانعوابن)7694(،و(4966)الاخبار"تحفة@@وفي(70
"

(551)و(550)/19الكبير"1فيوالطبراني)0521(،الصحابقامعحم

والبيهقي4/08،1و3/637والحاكم5(،55)و(455)و(535)و(255)و
2/2 6/3"الكمالتهذيب@@فيوالمزي)1522(،والبغوي2،8 6 6،)5295(

2@االتعليقتغليق@@فيحجروابن 1 2 / الرحمنعبدبنالعلاءطريقمن2

علىمعهوأناروسالنبيمرقال:ز@م@جحشبنمحمدعنكثير،أبيعن
معمر

(2)
اللفظعهرئاالفخذنإننخذكلافطنقال:مكثونة،ونخذه

جحش-بناللهعدبنمحمدمولىوهوكير-أبوفيهحديا

8/37الكبير،التاريخدافيالبخاريذكره فيحاتمأبيوابنه(،المه6
9/4داوالتعديحالجرح" 0 2لا7 وقالتعديلا،ولاجرحافيهيدكراولم(12

"الفتح"فيححرابنوقال"،مجهول"الححلى@3/821."فيحزمابنعنه

1/6 لأالتقريب!فيفيهقالانهوالعجبلا،بتعديلنصريحأفيهأجددالم:20
تهذيبما"علىتحليقهفيعوادبثارالدكتورتعقبهفلذلثدئققد!!:(8325)
8/4الكما@الا 0 التحرير!"في@زاد@ا،أحس@لكانمستورقال@الوفقال:9
أحد".يجرحهأويوثقهولمأربعة،عهروى@اوقد:(8325)

5/5الثفاتا@@فيحبانالنذكرهةالتول 7 الكتابهذافيالذكروهذا0
بمعتبر.لي@

@@أيضافلا@عدهوجاءكثير"أليصخبر@عم@(حميد.بىعدروايةلي
الطرق.لثةدينرد

وماجرقديمأ،أسلمالعدو@كهالقرشينافعبننضلةبراتهعدلنمحمرومو:
5/1دالاعابطالهحرين. 86.



نسبهأوالراوياسمفهالاختلافلالثترقى:للعلل
=

4/2الراجمادفصبفيالزيلعيقال 4 أحمد:الإمامسندساقأنبعد5

."صالحمسندوهذاإ

نفسه.معمرعنالحديثصروي

الرحمنعدطريقمن(1682)الصحابقهدمعجمفيقانعابنأخرجه:

عنثكا@وهوبهمرلمجزالنبيأننضلة:بناللهعبدبنمحمرعنالأعرج،

عورظ.فذ@لفخدفخذك؟فط"فقال:فخذه،

:4/81القاري!داعمدةفيكماالاثار"تهذيب"فيالطبريوقال

لأ.صحاحأخباركفهاعنوالنهيالفخذ،بتغطيةبالأمرالواردةوالأخبار9

صحاح،منوافرةاثارجم@اللهرسولعنجاع@وقد"الطحاوي:وقال
."العورةمنالفخذأنفيها

بها".يحتجصحيحةأسانيدوهذه9البيهقي:وقال

2"النقيالجوهر"فيتعقبهالتركمانيابنآنإلا 2 8 / في"فقال:2
القطانابربينهاضطرالأسندهليأنإحداها:علل،ثلاثجرهدحديث

أنوالثالثة:الحال.مجهولزرعةأباالرحالنعبدأنوالثانية:وغيره.

جحثىابنحديثوفيبمتصلإ،إلساث@أرىما"قال:ثمأخرجهالترمدي

عنالإمامعاحبحكاهالإصناد،مختلفأنهإحداهما:علتان:أيضأ

حاله،ولااسمهأعرفلمعه،الراويكثيرأباأنةوالثانيةالدارقطني.

يجىأبوسندهليعاسابنوحدبتالصحابة،منجعلهمنمندهابنوخظأ

الصحة!.عنمتقاعدةالثلاثةأنالصححابنوذكرفيه...متكلمالقتات

هداعنسئلعدماالمخطوطأ)القسم5/4"لاالعللفيالدارقطنيوقال

عنه،محمد،مولىكثيرأبيعنالرحمن،عبدبنالعلاء)يرويهالحديث:

حارم،وابنوالدراوردي،للال،بنوسليمانجعفر،بنإسماعيلبهحدث
عه.واختلفأنيسةأبيبنوزيدجعفر،بناللهوعبدجعفر،بنومحمد

صكئير،أبيعنحدثصعمنزيد،عنعمرو،بناللهعبدفرواه

عنسنان،بنئردورواهجحش.بناللهعبدبنمحمديذكرولم@ميالنبي



=
@للفالائد@لعللفي@لجامع

بنمحمدمولىالعلاءأبيعنفقال:ألشة،أبيبنزيدعنعلي،بناللهعبد

وذلكقال:ححش،بنتزينبأحيجحمشلنمحمدعنجحش،
عنالعلاسعنيقول:أنأراداتمادبرد،عنالأعلى،عدبرالاعلىعد

بناللهعبدبنبردعنفرواهالأنصاري،الفضلبنالعباسوخالفهكثير.أبي

مولىكثيرأبيأوليلى،أبيعنأنيسفآبيعنزيد،بنيحيىعنيحيى،
ينسبهولميزيدعنجريج،بنمحمدالحديطهذاوروىجحش،بنمحمد

بنإسماعيلحديثوالحديطالنبي-@يبم...معكانأنهجحث@:بنيأحدعن

العلاء".عنتابعهومنجعفر،

سدهفيذكرهالذيالاختلافأنعلىيدلللدارقطنيالأخيروالترجيح

1الباريالافتحفيرجبابن 8 9 / .@2/404والجوزيابن.@2

أننيالعلماءاختلاتإلىالبابهذانيك@ت@البخاريأشارالحرمين:إ
الأحاديثم@كثييرأطرافإلىوأشاربعورة؟ليستأمعورةهيهلالفخذ:

التي
(1)

تعليقا،ذلثوذكروجوبه،وعدمالفخدستروجوبعلىلهايستدل

وليستسترهايجبلاالفخذأنعلىبهالمستدلأنم@حديثغيريسندولم
حديثوأنإساثأ-أصحيعني:جرهد-حديثمنأسندأنهوذكرعورة،

الحلماط.اختلافمنالخروجمنبهالأخذفيلماأحوطجرهد

6"الفتح"فيححرابروقال 2 3 / القرطبي:قال":(137)عقب1
يتطرقمخصوصفأوقاتفيمعينةقضايافيوردإنمامعهوماأن@حديث
إلىيتطرقلاماالإباحةأصلعلىالبقاءأوالخصوصيةاحتمالمنإليها

فكانعام،شرع@)ظهاركليحكمإعطاءيتصمنلأنهةمحهوماحرهدحديث

أحوط!.جرهدوحديثبقوله:المصنفمرادهوهذاولعلأولى.بهالعمل
":(26لا"الغليلإرواءفيإالألبانيالبخوقال

كانتوإنوهي

فيهالي@لأثهبحضأثيقويبعضهانف@ضسف..منتخلولاكلهاأسانيدها

الحرري.اسط.رأنبتهاسالحرمب@،طمىسقطت(1)



نسبهأوالراوياسمصاحختحفرلحثترك@:للعلل
-

فمئلهاالمحتمل،والضعفوالجهالة،الاضطراببينتدووعللهابلمتهم،

بعضهاصححوقدسيمالابها،المرويالحديثلصحةالقلبيطمثنمما

فيالبخاريوعلقهاالرمذي،بعضهاوخن!(1)الذهسيووالقهالحاكم
هدهمفر@اتأنالمصطلحبعلمالعار@الباحثيثكولاصحيحه...

فيهوالبيهقيالطحاويمنأسايدهاتصحيحوأنمعللة،كلهاالأحا@ي@

إلىبهافيرقىقوةللحدبثتعطيالأسانيدهذهمجموعأنغيرظاهر،تساهل
الصحيح!.درجة

2/5@االأشرافتحفة"انظر: 6 2الرا@مانصبوا2(،3للأ.1 4 3 /،4

2/6المسانيد!جامعو" 59-6 6 المنير@4/البدروإ)1641(،-(1456)1
1 46-1 2/1المسندداأطرافودا5،4 9 ا/الحبير!التلخيصو@ا2(،0)ول3

6 6 .(1932)4/14"المهرةإتحاف9و)244(،6

أخطاءبيانالكتابهذافينفسيعلىاشترطتكنتولماتنبيه:

قدأنيوهوسني@،عشرمنأكترقبلليوقعخطأأبينأنأردتالكتاب

اثي@،وجعلتهماجحشبنومحمدجحش،بناللهعبدبنمحمدعليئالتب@

فيالحديثعللأثر"كتابفيالخطاهذاوكانجد@إلىئسبواحدوهما
2الفقهاء":اختلاف 4 5-2 4 حينهاففيهذاحديئناعلىالكلامعند6

والآنانذاك،كتبتهممااللهوأستغمرواحد،حديثوهماشاهدينحعلتهما

والتضعيفبالتصحيحليقوميتعجلالمبتدئينالعلمهداطلبةمنإخواننالمحجد

لذاثالمنهجواضطرابالخطأكثرةإلىيؤ@يهذامثلفيوالتعجلوالتحقيق،

العملهذافمانالأحكام.إصدارقبلوالتأتيبالنأنيوإخوانينفسيأنصحفأنا

الندم.ينفعلاوحينهاالله،نلقىيومعظيمةتبعاتعليه@ين

للحليتتصجحأيعدلا3،الحالسستدركالذهيلتلخيصأنبلىمرارأسهاوقد(1)

عللعلىاجالأويتكلمالاختصار،هوالذمبيصنيع@ندلللحا@،محالحقةولا
منكيرديالدهبيعلىعالبوالصنيعالمنهحومناالرحال،لعضوعلىالأحا@يث

تهمختصرا



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

على@وجه،بهفياتي@سناد@لحديث،فيالثقةيضطربوقد@
حصلكماالوثاقة،مر@تبأعلىفيهمولمنللثقاتيحصلوهذا
عنأن@،بنبكرأبيعنقتادة،روىإذ@لسدوسي:دعامةبنلقتادة

ماللثبنعتبانإنقال:اته(1)أبيهعنسعد،بنعميربنمحمود

أنيمجنح@اللهرسولإلىفارسلالله-سفه،رسولعهدفيبصرهأصيب
فيمعيتصليأناحبو)ثيمسجدك،فيمعكأصليأنأستطيغلا

بنمالكفذكرواركاللهرسولفأتاهبصلاتك،فأئتممسجدي

وملجؤهمالنفاقأهلقال:أوالمنافقينكهففلكقالوا:الاخشم،
إلهلاأنيشهد"الله-لمجي@إ:رسوذفقالومعقلهم،إليهيلجؤونالذي

شهاثته،فيخيرولابلى،قالوا:@ا@رسوله؟عبدهمحمداوأنإلا@لثه
علىحرمإلافيموتقلبهقبلمنصادقاعبديشهدممادالاقال:

0ويلاالعلميةط.(94201)الكبرىلأ9فيالثساثي ط.(871

/18الكبير!"فيوالطبراني)3011(،لهوالليلة!،اليوم@اعملوفيالرسالة
قتادة.عنالحجاج،ب@الحججطريقمن(46)

غبارولاالعلمأهلبينمنداولمشهورمالكلنعتبانحديثقلت:
بأسانيدرويقدأنهإلاتخريجه،طرقفيفلثليانسبأتيكماصحنهعلى

فيهاضطربوقدالمعلولة،الأسانيدتلكأحدهوالمتقدموالإسنادمعلولة،
موضعين:فييهفوهمقتادة

سالعلميةط.الشانيعد(1)
تردلمالطرانيوعندواللبلقه،الومعملوإالكبرى،@

صالرسالةطمحقققالأبيطلكلن
صيحي.الحاعرتين-لينالماالكبرى":1

المسانيد!الجامعفيتالتةميوكذاالتحثقامنراتتناهالأصلبنيريردلمأليه-
1 0 8 / 1 5الكما@هل@هنيب@يالمزيوقال)5157؟،0 3 بنلمحمي.(6410)7/

1أببه.عنروىسحدبنعمير ليوموجوثةمنا،حديت@اوثكر0
14/2"الحامع@المسند 8 2(09261).



نسبهأوالراوياسمفياحختلافرلثترك@:رل@لل
-

سعدبنعميرلنمحمودعنالحديثهذاأسندأتهالأول:

@يفبتهووكماالئقات،رواهكماالربيع(بنلمحمودأثه:فيهوالصواب
3/1"الباريفنح"فيرجبابنقالالتخريج،ممادر )عنوقوله:":77
الذيالثانيالموصعوأما."وهم...أنهالطاهرسعد(بنعميربنمحمود
ثاني.موصعفيالإساداختصرئهف@يه:وهم

(10877)والعلميةط.(10لمحا3)الكبرىلما"فيالثساليأخرجه:فقد

عنشيان،طريقمن(1104)له@ا،والليلةاليومعمل@@وفيالرسالةط.

عندالاخئمل@مالكلمجوالنبيأصحابذكرقال:أن@،صقتادف

وشتموه....فيهفوقعواعج@اللهرسول

ذكردودومنجهة،منالربيعبنمحمينصمنقنا@ةرواههكذا

رجبابنقالواهم،كلفيوهوأخرىحهةمنالحديثفيمالكبنعتبان

1@االباريلأفتحفي 77 فرواهيه،عليهواحتلفتاثةالحديثهداصروى":3/

عتباد،إسادهفييذكرلمالنبيء@وو،عنأنس،صقتادة،عنشيبان:

ع@أن@؟بنبكراليعنقتا@ضعنفرواه:ححج،بنحجبموخالفه

هكدا@ا.الحديثفذكرببصره...أصيبعتبانانسعد:ب@عميربنمحمود

الشائي.روايةعلىاعنمدوقدلأأيهلأعنيذكرولمقال،
آخر.إسنادعهرويأتهقتالةبوهميقطعومما
3-39"/6الكبير!التاريخدافيالبخاريأخرجه:فقد 9 ي@63(،1

قادة،عنعروبة،أبيبنسعيدطريقمن(44)/18الكبيرا"فيوالطبراني

أبيه.عنأن@،بنالنضرعن

أنس.عنقتاثةطريقغيرمنرويوقد

داوالمئاليلاحادا"فيعاصمأبيوابن4/4،4احمدأخرجه:

طريقمن3/095والحاكم4(،5)/1الكبير@8"فيوالطبراني1(،936)

قدمقال:مالك،بنأن@بنبكرأبوقالجدعان،بنزيدبنعلي

.(6515)التفرب1دمضولهومر(1)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

عنحديئأأبيفحذثالربيعبنمحمودفلقينامعةوأناوافدأالثاممنأبي

كنوزمننهف@الحديث،هذااحفظلنيايأبي:قالمالك.برعتبان
شيخفاد@حي،هوفاف@عنه،فسألناالمدين@إلىانصرفناقفلنافلماالحديث،
عهدعلىبصريذهبنعم،فقال:الحديث@عنفسألناهقال:أعمى.

0مج@.اللهرسول 0

تقدمتجدعانبنزيدبنعليةضعيفالإسنادهذاأنإلاقلت:

وقدقتادةطريقمنإلاعليم@يتابعلمأن@بنبكرلأبيوذكرهنرجمتمع
اكتبه!بنييا9لابنه:قالل@نهأنسأأنفلكفيوالصوابماقمئته.تقدمت
الإبهام.علىقالههكذا

يخه.عليهواختلفالمغيرة،بنسليمانصرواه

الحلميةط.(11493)و(10لمايلاالكبرى@"فيالنسائيفأخرجه:
من(1107)له@،والليلةاليومعمل"وفيالرصالةط.(11429)و(1)اكه.و

الرحمن.عدطريق

التمهيدا"فيالبرعبدوابن)341(،المستخرجأ"فينعيمأبووأخرجه:
9 9 الحميد.عبدبنعليطريقس3/

بنشيانطريقمن(43)/18الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

33التوحيد":"فيخزيمةابن ط.(508)ثروب@العلميةط.2

المبارك.ابنطريقمنالرثد

بنسليمانعنالمبارك(وابنوشيان،وعلي،الرحالن،)عبدأربعتهم:

مالئه.بنعتبانعنالربغ،بنمحمودعنأن@،عنثابت،عنالمغيرة،

اخرون.لفهموخا

3/1أحمدفأخرجه: 33الترحيدا:"فيخزيمةوابن3،5 العلميةط.1

وفدالحاكم،عندالحديتأصسقطوقدالحديت.صدرومداأحمد،روايةلفط(1)
الهامى.لىبل@هأضر



نسبهأوالراوياسمفياحختلد@رلهضك@:لالملل
-

طريقمن(144)المستخرح!لأالمسندفينعيموأبوالرثد،ط.(507)و

أسد.بنبض

طريقمن(51)لإيمانأا"فيمندهوابن)6051(،يعلىأبووأخرجه:

قاسم.بنهاسم
59)الكبرى!9فيال@ائيواخرجه: ط.(08791)والعلمية.@@401

1للألهلأ،والليلةاليوم)عملوفيالرسالة القعنبي.طريقمن(10
33التوحيد":"فيخزيمةابنوأخرجه: ط.(508)والعلميةط.2

الوارث.عبدبنالصمدعدطريقمنالرشد

بنمليمانعنالصمد(وعبدوالقعنبي،وهاشم،)بهز،أرلعتهم:

السند.فيمحمو@ايذكروافلمعتبانعنان@،عنثابت@عنالمغيرة،

سمعأنسألأنيؤثرثلاالاختلاففهذا
بنمحمودمنالحديثهذا

يكونالأساسهذاوعلىمعروف،هوكماعتبانمنسمعهثمالربيع،

فلاوعليهوالنازل،بالعاليان@عنالحديثهذاروىقدالمغيرةبنسليمان

الإشا@ين.علىغبار

أخرى.روايةالمغيرةبنولسليمان
4مسلمأخرجه:فقد 5 / الاحاد"فيعاصمابيوابن)45(،(33)1

وأبو)25(،@لإيحانا"فيمندهوابن)5051(،يعلىوأبو)5391(،"والمئاني

9الكمال!تهذيب"فيوالمزي1(،43)"المستخرجفيإنعيم 3 / لهأ358)5

فروخ.بنشيبانطريقمن
2الحليقه@فينعيمأبووأخرجه: 9 / بنالرحمنعبدطريقمن9

4أحمد 4 9 / محمد.بنحجاحطريقمن5

سليمان.برمعتمرطريقمن(1507)يعلىأبووأخرجه:

1/2عوانةأبووأخرجه: الحميد.عبدبنعليطريقمش(21)4

1/2عوانهأبووأخرجه: عاصم.بنعمروطريقمن(21)عقب4



-

ثللف@ائد@لجامعفى@لعلل

عنوعمرو(وعلي،ومعنمر،وحجاج،مهدي،بنوايشسيبان،ستتهم:

قال:مالك،بنأنىعنالبنالي،ثالتعنالمغيرفبنسليمان

عتبانعنالربيع،بنمحمود
(1)

بنعتبانفلقيتالمدي@قدمتقال:مالك،بن

0عك.بلعنيحديثلحملت.ماللب، 0

فيزيادةهناكأنذهنهإلىيتبادرقدالحديثإسنادإلىالناظرقلت:
فلقيتالمدينةقدمتقال:مالك،بنعتبانعن9قولهأعنيالحديطسند

فقوله:الزياثفمنليستوهذهصحيح،السندأنإلا"،مالكبنتجان
شرح"فيالنوويقالالربجع،بنمحمودقولمنهوإفمماالمدي@...!@اقدمت
1/2دامسلمصحيح بنمحمودةفيهنحنالديهذا:15

."عتبان...فلقيتالمدين@قدمتمحمود.يخهقالبحديثعتانعنالربيع،

آخر.طربقمنثالتصالحديطهذارويوقد

3/1أحمدفأخرجه 4ومسلم7،4 6 / فيوالنسائي)55(،(33)1
1روالكبرى@الا 0 1ويهالعلميةط.(94 0 اليومعمل@@وفيالرسالةط.(87

يرخزيمةوابن)5011(،لهوالليلة،،
3333التوحيد":دا العلميةط.1

ثابت،عنسلمة،بنحمادطريقمنالرشدط.ه(وللا.(505)و(503)و
جثتلوالتمطرسوليافقال:بصر@ذه@مالكبنعتانأنأنى:عن

ع@مأالئبيئهفجا.م@جدأ،مصلاكلاتحذتبيتي-قال:أوداري-فيصليت
قال:@،الئبيئإلىعتبانقوئمواجتمعبيتهفيقال:أودارهفيلصلى

بالئفاق،يعرضونو)نميإثهااللهرسوليافقالوا:الدختم،بنمالكفدكروا
بلى،قالوا:@؟!@رسولوأنط@،إلا@إلهلاأنيشهدأليسداى@حلىةالئبىفقال
@لنلى@اعليهحزمتإلابهاصا@قعبلأيقولهالابيده،نفسيدوالذيقال:

رمم.ومرعثما@ا@منده.اسروايةثي
الحاليمالكسأصإسنادلثهالإسادمذالانمعنرصيعترصقد

المبة..قدت"به:حاءلماالسابقالطريقعرألر@ته
أحمد.روايةلمظ

نماقرل.!لأ



نسبهأوالراوياسمفياحختحفةلالهضل@لالحلل

"الباريفتح@فيفقالحمادروايةترجيحإلىرجب:حدهابنذهبوقد

1 77 خاصةثابتفيمقدمسلمةبنوحمادأشبصالروايةهذهولعل":3/

."الوجهنهذينمنصحيحهأولفيمسلمخزجهوقدغيره،على

4/2المسند"أطراف9وانظر: 8 5(05 91).

أن@.طريقغيرمنالحديثهذارويوقد
1الطبقاش@3/@افيسعدابنفأخرجه: والبيهقي4/4،3وأحمد5،4

سفيان،طريقمنالوعيط.(5637)والعلميةط.(4451)"لأالمعرفةفي

أنالله:شاءإنمحمود-عنهوقال:هو؟عمنفسئلالزهرئحاعن

عنالتخلف@للنبيئفكروأنهالبصر،محجوبرحلأكانماللثبنعتبان

لة.يرخ@قفلمقال:نعم،فال:"@؟@لند@تسمعالملقال:الصلاة،

سندهعلةأماومتنا.سندأمعلولأتهإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا

محمود.عنالزهري،عنهنارواهأتهتقدمفكمايخه،اضطربسفيانفإن

3/9التمهيد"9فيالبرعبدابنوأخرجه: عنالزهري،عنطريقه،من9

السابق.المتنبنحومالك،لنعتبانعن@اللهممئاءإنعائ@-عنعمرف

ساقهالذيهذاعنتمامأيختلفعتانحديثفإنمتنهعلةوأما

نقلفقدهدا.سفيانحدياردإلىالعلمأهلبعضن@بوقدسفيان@

حدئاه@كذا@قال:أتهفعيئاثعن(1445)عقبالمعرفته"فيالبيهقي

واللهنرى،فيمافيهأوهموقديضبطه،لاأتهويعرفيتوقاهوكانسفبان،

الإسناد،هذافيعييةالنرواهالذياللفظ"ايضأ:عقبهالبيهقيوقال"،أعلم

منمكتومأمابنعنرويتالقصةوتلكالأعمى،مكتومأمابنقصةهوإتما

لكآجدلاأعلم-واللهأراد-و)تماهريرة،أبيحديثفي@رويتاوجه،

فيمالدبنلعتبانرخصفقدحضرها،مق@ضبلةتلحقرخصةأوعذرأ
/3"الباريقح"فيرجبابنوقال"،التوفيقوبالثهحضورها،عنالنخلف

1 أتهأحمدالإمامعنسبقوقدواحد،غيرعلىالقضيتاناشتبهتوقد":82

و)ئمامصلى،لبتخذهبيتهفييصليانونل@التبيئسألمكتومامابنأنذكر

غيرالإسناددوهذاةسفيانإسنادعلىمعقبأأيضأوقالماله،بنعتبانهو



-

@الفعالد@لعللفي@لجامع

لائمااشعشاءإنوقال:غيره،أوسفيانإماالراوييخهشكولهذامحفوظ،
الربيعلنمحمودأراد.

عنالرواةأنالحديث،هذافيسفيانوهمعلىيدلومماتلت:

علىأطبقواالزهرفي
3/4الطبقات!"فيسحدوابن)9291(،الرزاقعدأخرحهفقد 1،5

4/4واحمد 4وه/4 4 1/1والبخاري4،5و.9 7 2وا/(686)5 1 3(840)

9/2و(6423)8/111و 6له3 2/1ومسلم3(،9 2 أبيوابن)462(،(33)6
19)والمناني،الاحاد"فيعاصم 2/501والنساني1(،934)و(9321)و(31

6-3/64و ط.(11494)و(09471)و(1250)و(918)لكبرى"ا"وفي5

11)و(092)والعلمية اليوملاعملوفيالرسالةط.(43011)وأ()الم@.و(25
33التوحيد":"فيخريمةوابن1(،1له.له"،والليلة (50ولاالعلميةط.2

1/2عوانةوأبوالرشد،ط. 2/1والبيهقيا(،يا3 81-1 8 معمر.طريقمن2

يرمالكوأخرجه:
أبيبرواية(572)والليثيبرواية(47للاالموطأ"1

فيالافعيأخرجه:طريقهومنالقعنبي،برواية(32ولاالزهريمصعب
لهالمحرفةا،9وفي3/87البيهقيئطريقهومنبتحقيقي،(299)دهم@

الوعي.ط.(5764)والعلميةط.(4831)
1/1البخارئةأخرجهمالكطريقومن 7 2/8والتساثيئ)766(،0 0

(1)(863)لهالكبرى"،"وفي
خزبمةوابنالرسالة،ط.(586)والعلمبةط.

33التوحيد":دافي )2161(،حبانوابنالرشد،ط.(510)والعلميةط.0

87والبيهقي4(،لا/81الكبير@ا"فيوالطبراني فيالبرعبدوابن3،/
التمهيد،4/652."

برمحمودعنمسكين،سنهابابرصمالك،@حدناالرواية.هدهفيجاء(1)

1عليهقراع@الحارثواخرناعان،بىالرليع 0 0 سرحودماوالصوابخطا،ومر0

مالك.حدنافال.سدنناس،المحن@ىا.و@الكبرىا"صالرسالةير@

قالالقمم،ابنعنلهواللمطاسمعواناعليهقراعةمكيىسرالحلىت
1الربغ.مح@ردسصشهاب،اسعنمالك،

0.



لسبهأوالراوياسمفىفاكختل@لالهضك@:لعللإ
-

فيالبيهقيطريقهومن@نحقبفي،(300)مسندهفيالثافعىةوأخرجه
الوعي.ط.(5765)والعلمبةط.(14للهالمعرشلأ"

1/1والبخاري)1421(،الطيالسيوأخرجه: 1 2/7و(424)5 4

لماوالمثانيالاحاد"فيعاصمأبيوابن)457(،ماجهوابن)6811(،

ط.033له:التوحيد"،داوفيبتحقيقي(071لاخزيمةوابن1(،933)

5والبيهقيالرشد،ط.(502)والعلمية 3 سعدلنإبراهيمطريقمنوول3/

2/1مسلمةوأخرجه 2 /18الكبيرأ9فيوالطبراني)562(،(33)7

الأوزاعي.طريقمن(55)
1/1البخاريوأحرجه: 1 7/9و(425)5 4(15 خزيمةوابن0(،4

33له:التوحيد"،1وفيبتحقيقي(6731)و(5361) (215)والعلميةط.5

طريقمنول/3والبيهقي)35(،/18الكبير@ا@فيوالطبرانيالرشد،ط.

4/4احمد حسين.بنسفيانطريقمن4

ابيبنإسماعيلطريقمن(52)لما/الكبير""فيالطبرانيواخرجه:

لنالرحمنعبدطريقمن(54)/18الكبير""فيالطبراني

ديالطبرانيوأخرجه:
له"،مييناثمسند"وفيللاه(/18الكبيرا"

الزبيديطريقمن(1706)

2/2مسلموأخرجه: نيلطبراوا@،223@حبانبنوا@@263@@33@61

يون@.طريقمن(51)و(50)/18الكبير""في

وسفيان،وعقيل،عي،وزالأواهيم،ا@)برلك،وما)معمر،عرتهم:

بنمحمودعنالزهرفي،عنويونيأوالزبيدي،الرحالن،وعبدلاسماعيل،

بالراء.هالزبيريالكمير،.دالعحممنالمطبرعدي(1)



-

ئدوالفال@@لعللفي@لجامع

أنكرتقدإليةفقلتعل!الثبيئأتيتقال:مالك،بنعتبانعنالربيع

جئتأئكولوددتقومي،مسجدوبينبينيتحولالسيولاندبصري،

شاء@@نلأ@نعلبئ:النبيئفقالمسجدأ،أتخذهمكانأليتيفيفصثيت

فدخل،فاستأفنمعه،فانطلقفاستتمعة،بكرأبيعلىجم@الثبيئدمرقال:
جساةنئمةقالأريد،حيثلهفاشرتداأصئط؟تريد@نأين"قائثم.وهوففال

خزيرةعلى
(2)

فثابواالدار-أهليعني:الوادي-أهلبهفسمعلة،صنحناها

الذخثن؟ابنأوالدخثنبنمالكآينرجل:فقالاليث،امتلاحتىإليه
ض@:النبيئفقالرسولة،ولااللهيحمثلالمنافقالرجلنلدإنرجل:فقال

يافقالوا:@نا@وجهبذلكيبنغي@ثه،إلا@إلهلايقول:وهونقوله،لال@

أيضا:جمتالتبيفقالالمنافقين،فيوحدثهوحههفنرىنحنأماالله،رسول
يابلىقالوا:"،@@وجهبذلكيبتغيدن@،إلا@الهلايقول:وهوتقولهلاا

ينغيعإلا@الهلابقول:@لقبامهجمعبذيو@نىدنلنقال:اكمارسول
نفرأالحديثبالنافحدثتمحمود.قالعلى@لنار"،حرمإلا@لتهوجهبذلك
قال:قلت،ماقالرجماللهرسولأظنمافقال:الأنصاري،أيوبأبوفيهم

شيخافوجدتةإليهفرجعتأسألة،أنمالكبنعتبانإلىرجعتإنفاليت

هذاعنفسألتهجبه،إلىفجلستقومه،إماموهوبصئ،ذهبقدكبيرأ

حدثإفاالزهريفكانمعمر:قالمز؟.أولحدثنيهكمافحدثني@الحديث

إليها،انتهىالأمرأننرىوأمور،فراسفقبعدنزلتلمقال:الحديث،بهدا

يغتزفلايغترلاأناستطاعفمن

09)615-6/415"لأشراتاتحفة9نظر:وا ا/ة،لمصاإتحافودا5(،7

و(665)305
01/167-6 7 2(11 3 و(58

01/6 (13583)و(13582)73

1/6و. 7 4/2المسندالاأطرات@و@)48531(،4 8 5@05 9 .@و@2195@1

ليد".محمودس@ةاللثيبروايةمالكروايةير(1)
نصجلحباماهعلىصغارأيقطعلحموهوالزماد،فاكفىيصعكانالطحامسنوع(2)

)حرر(ماثةدالهايتلأانطرالديق.عليهثو
الرراقعدلمظ(3)



نسبهأوالراوياسمفياحختحفللثترل@:لال@لل
-

الصحابيتعيينفيعلى@لتابعيفيهلما@ختلف@خرومثال@
نافع،أخبرنيقال:بخت،بنالوهابعبدروىماللحديث:المسند

!جماللهرسولفأمرهرأسه،حلقعجرةبنكعبأنعمر:بناللهعبدعن

ببقر؟.فافتد@يفتدي،أن

بهذاالوهاب،عبدطريقمن(210)/19الكبيرلما"فيالطبرانيأخرجه:

لإسناا

الحديثأنإلامتصل،و)سناثهئقاترواتهالصحةظاهرهإسناد

علىوتابعهالمتقدم،بالوجهبختبنالوهابعبدفرواهنافععلىفيهاختلف
نايع،عنفرواه(209)/19الكبير!"فيالطبرانيعدمع@ئرأبوالإسنادهذا
هر@متذ@كلعلك9عجرة:بنلكعبقالجمرواللهرسولأنعمر:اب@عن

لرلشعرمابقرةولمدرلسك@حلق9قال:الله،رسوليانعم،قال:"ر@سك؟

الضعفاء@افيالبخاريعهقالمعشر،أبيلضعفضعيفة.متابعة

والمتروكون!الضعفاء"فيالنسائئوقال"،الحديثمشكر9:(380)المغيرا

ضعي@ه.":(590)

أننافع:عنسعد،بنالليثطريقمن(1859)داودأبوةج@وأخص

أفىرأسهفيأصابهقدوكانعجرة،بنكعبعنأخبرةالأنصارمنرجلأ

بقرة.هديأيهديأنعجزالنبيئفأمرهفحلق،

7/1المحلى"1فيحزمابنقال 4 عنمرسلوهذاالإسناد:إهذاعن4

."جهول

فيه،الذيالإرسالوجهماأعرفلاانيإلامجهولفيهنحم،ةتلت

مجهول.يهمتصلالحديطفأقول:

ليلى،أبيابنطريقمن)التفسير((29يلامنصوربنسعيدوأخرجه:

ماعجرة:بنكعبابنسألعمرأنيسار:بنسليمانحدثناقال:نافع،عن

لقرة.فبعقال:أصابه؟الذيالأفىفيابوكصغ



=

@للفمائد@لعللفي@لجامع

عبدبنمحمدوهوليلى،أبيابنضعفبسببضعيف!إسنادوهذا

ترجمته-تقدمتليلى-أبيبنالرحمن

حفظهلسوءليلى؟أبيابنمنووهمخطأيساربنسليمادنكرولحل

سيأتي،كماعجرةبنكعبلنسليمانطريقمنصردالحديطأنسيماولا
أوجه:بثلاثةنافععنرويالحديثأنيتصحتقدمومما

معشروأبوئقةوهوبختبنالوهابعبدرواهالأول:@لوجه

عمر.ابنعنعهفجحلاهضعيفوهوالسنديالرحمنعبدبننجيح

نافع،فيمقدمثبتثقةوهوسعدبنالليثعنهرواه@لثاني:@لوجه
9البلاء"اعلامسير@يإالذهبيئنقلفقد 9 /1 0 0

قال:أتهالنسائيعن
عنه،فجعلهسعد".بنالليثقال.ثتمخلقأفذكرنافع...أصحابأثبت9

عجرة.ب@كحبعنالأنصار،منرجلعن

صدوقوهوليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدرواه@لثالث:@لوجه
يسار.بنسليمانعنعه،فجعلهجدأالحفظسئ

رواهماهوالحديثهذافينافععنالمرويةالوجوهآصحفمانهذاعلى
ضعيفالليثوإسنادنافع،عنروايتهليول@سبتهلثقتهوذلكسعدةبناللبت

فيه.راولإبهام

رواهإذنافع،طريقغيرمنأخرأوجهمنالحدياهذارويوقد
عليه.واختلفحبان،بنيحىبنمحمد

بنأيوبطربقمن(329)/19الكبير"9فيالطبرانياخرجه:إذ

أنكعب:بنمحمدبنسليمانعنحبان،بنيحيىبنمحمدعنموسى،
بقرة.ذبحىقال:رأسه؟حلقحينكدثافتدىشيءأئفقال:كعبأ،سألعمر

قال:أتهإلاإسحاق،بنمحمدالروايةهذهعلىموسىلنأيوبوتابع

كعب.بنسليمان

4لتفرب!ا1(1) 2 03)

(56للهالالتقريبا(3)

.(7100)@القفرب(2)

.(6081)لتقريبها@لى(



نسبهأوالواوياسمفياكختحفلالثترقى:لال@لل
-

4/4الكبير"التاريخ"فيالبخاريةأخرجهإذ فيوالطبراني)5781(،9
حبانلنيحيىبنمحمدعنإسحاق،ابنطريقمن(330)الكبير@9/91

بقرة.فبحتلعمر:قالكحبأانعجرة:بنكعببنسليمانعنالأنصارجمد

بنمحمدعنطريقهحزمابنعلقإذأميةبنإسماعيلوخالفهما

1المحلى!"فيحبانبنيحيى 4 4 أميت@بنإسماعيلطريقالومنفقال:7/

بنكعبأصابالذيئلأصابةرجلأأن:(1)حبانبنيحيىبنمحمدعن

فديةفيبالحديبيةذبحآبوهكانعماعجرةبنلكعبابنأعمرفسالعجرف

سلبماد.الإسنادمنفأسقطبقرفه.ففال:رأسه؟

عمرإ.يدردلميحيىبنمحمد"نلك:عقبحزمابنوقال

اللسانفيفقالهذا،قولهيرحرمابنحجرابنالحافطتعقبوقد

4/1الميزان! 7 2(03 الخطاب،بنعمرالمرادكانإنكذلكوهو":(64

كانحتىعجرة،بنكبوالا@أينالعزيز،عبدبنعمرأنهعندييقوىلكن

اسنة؟أربعينمننحوأعمربعدالنبويةبالمدينةأقاموقدولده،يسألعمر

بنمحمدعنإسحافبنمحمدطريقمنالطبرانيفيالحديثوجدتوقد

ومنفذكر@لعمر..قالكعبأأنكعب:بنسليمانعنحبان،بنيحيى

برمحمدبنسليمانعنحبان،بنيحىبنمحمدعنموسىبنأيربطريق

قال:رأسه؟حلقحينأهدىشيءبأفيكعبا:سألعمرأنعجرة:بنكعب

كعبابنهوكانسواءحالة،أعرتلاوسليمانالحديثهوفهذابقرة.فبع

أعلم!.واللهابنصابنأو
/4والتعديع!الجرح"فيحاتمأبيابنذكرهفقدسليمانأماقلت:

1 أبيعنونقل"،عجرةبنكببنمحمدبنسليمانفقال:إللا.6(33
البابصدرمابعدالحديثنكرالطبرانيأنكماثقظالمدينيئفيه:قوله@رعة

جدهإلىنسبفلعلهجدماعنعجرة،بنكعببنمحمدبنسليمان"بقوله:

إسحاق.ابنروايةفي

تصحيف.ومداحيا@ه"دالمحلى".كتبشال@طبوعنن(1)



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

جاءالحديثمذافيحبانبنيحيىبنمحمدعنالإسنادنف@وعموما

بنوأيوبيدلحصدوقوهو:إسحاقبنمحمدعنهرواه

بنمحمدعنلقةوهو:العاصبنسعيدبنعمرابنوهوموسى،

به.كحب،عنكعب،محمدبنسليمادلنعنحباد،بنيحيى

بنمحمدعنثبتئقةوهو:أميةبنإسماعيلرواه@لثافي:@لوجه

فذكره.يحى...
إلىالإسنادصحةنعرفولالتعليقها،ضسيفة@ماتهاالأخبرةالروايةأما
فيكونهذا،حديثناعلىحكمإصدارمنبعد@لكنتمكنحتىإسماعيل

إزالنكارة،منيخلولاالحديثمتنأنعلىالموصولتان،الروايتانالراجح

مالك.بنكعبحديطمنالثقاتروايةمنللئابتمخالفمتةإن

4/2أحمدةأخرجهإد 5/1والتسائي4،1 94-1 9 عبدطريقمن5

الجزري.مالكبنالكريم
4/2حمداجه:خروأ 4/2ومسلم4،1 لترمذيوا)08(،(1201)0
الرسالةط.(4095)والعلميةط.(0141)الكبرى@1فيوالتسائب)4792(،

أبوب.طريقمن
أبيبنالرحالنعبدعنمجاهد،عنوأيوب(الكريم،)عبدكلاهما.

فأمرهرأسه،فيالقملفافاة@اللهرسولمعكانأثهكعب:عنليلى،
@@وقال:رأسة،بحلقأنعج@اللهرسول

مساكينسنة@ر@طعمأيم،ثلالةصم
@جز@ق.فعلتذلكأياتدانسك@رإنسان،لكلملينملين

أيفييذكرولميحد@ولمنميكتهانسك@ر"ةقالايوبروايةوفي
بقرظ."الروايات:منرواية

الحادئة.هذهفييذبحىلمأتهكعبعنصحكما

(5725)لتقريبهاد(1)

كأ.25)لنقرببهاد(3)

.(625)لتقرسها"(2)



نسبهأوالراوياسمفالاخت@دفلالهضك@:لال@لل
-

4/2مسلمالإمامروىفقد بناللهعبدطريقمن(85)(1201)1

@ننيةةالايةهذهعندسألتةالمسجدفيوهوكعبإلىقعدتقال:معقل،
رأسي،منأذىبيكانفيئنزلتكعب:فقاللنئذ،ثؤصمقةلؤصحاسضن

@ى@نكنتالماةففالوجهي،علىيتناثزوالقملجموراللهرسولإلىلحملت
ش@فنيةالاية:هذهفنرلتلا.فقلت:"شاة؟لتجدما@ى،منكبلغ@لجهد

الحديث.آخرإلى@لن@ثؤصحدفؤأؤ@جار

ير@يىقدلضعيففدن@لحديث،فييضطربقدالثقةأنوكما@

روىمامثاله:ضعفا،بذلكفيزد@د@لحديثفيه،فيضطرب@لحديث

حسين،بنتفاطمةأمهعنعثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمد

المجذومينإلىتديموالا"إ:لمجاللهرسولقالقال:عباس،ابنعن

التظر@ا.

(24913)شيبةأبيوابن)801(،حديثهفيمعينبريحيىأخرجه:

1/2واحمد1(،78)لهلأدب!،لأاوفي(2ملأاول@ فيوالمخاري3،3
تهذب"فيوالطبري)3453(،ماجهوابن4(،17)1/041الكبير!التاريخ9

1علي(:)مسندالائار( ك@االتوكل!"فيخزيسةوابن)54(،و(43)الخبر9

/2الحديفغريبفيإوالحربي9(،871)اهه/8المهرظإتحاف"في

4 7/91،2والبيهقي3(؟5للااومشوخهالحديثناسخليإشاهينوابن3،8

13/3ا@تارظفيا@دشوالفياء تهذيبفيوالمزيول@4(،(47)6

5الكمال! 6 2 4للأ8/ هندأبيبنسعيدبناللهعبدطريقمنمأ9

1/2وأحمد)1062(،لسيلطيااوأخرجه: التاريخ9فيلبخاريوا9،9
الاثاراتهذب"فيوالطري)3453(،ماجهوابن4(،17)1/041الكبير،

2-19علي(:لمسند كماالتوكل!"فيخزيمةوالن4(،وللا(44)الخبر0

خطأ.عنمالهلنعمرولناللهعد@الانية:شيةألياب@روايةلحي(1)

@ه+ل@لتقريب@ا@!3وربماالصدوق،وهو:@2@



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الحديثناسخ"فيشاهينوابن)7819(،ام@/8المهرمااإتحات"في

7/2والبيهقي)535(،ومنسوخ@اا 1 2و8 18-2 تاريخ"فيعساكروابن1،9
8/5"الكمالداتهذيبفيوالمزيا،و.74/9@ا@مثق 6 طريقصلث@96)2
الزلادأبيبنالرحمنعبد

بناللهعبدبنمحمدعنالزنا@أبيوابنمعيد،بنالله)عبدكلاهما:

الإسناد.بهذاعثمان،بنعمرو

إنحسنإسنادداوهذا.(1064)"الصحيحةالسلسلة"فيالألانيقال
1هذا.اللهعبدبنمحمدغيرثقاترجالهتعالى،اللهشاء

00.

وهوعثمان،بنعمروبناللهعبدبنمحمدضعيف،سندهبلقلت:

فيالذهينقلهبالقوي!لي@"ةمرةوقالالنسائي،وثقهبالديبج،الملفب
5الاعندال!ميزان" 93 المغيراالضعفاء"فيالبحاريوقالل@477(،3/

عجالمجما.عنده":(325)

هذا،اللهعدبنمحمدعنالرواياتاضطرلتفقدتقدمماعلىزيادة

@رواهنقدم،كماهندأبيبنسعيدبناللهوعبدالزناد،أبيابنعهرواهإذ
عليه.واختلفالأسلميعامربناللهعبدعنه

1(،16)الطاهرظالذرية@افيوالدولابي)4776(،يعلىأبوفأخرجه:

74/1"@مثقتاريخفيإعساكروابن 0

فضالة.بنفرجطريقم@

5/2"لأالكاملفيعديابنوأخرجه: 5 بناللهعبدطريقمن5
لحاا

بنمحمدعنالأسلميئ،عامربناللهعدعناش@وعبد)فرج،

ك@ر،النبيئعنأبيهاعنالحسين،بنتفاطمةامهعنعمرو،بناللهعبد

2علي(:)مسندالاثار!تهذيبفيإالطبري:@وأض من(47)الخبر0

.(3861)دالتقربلغداد،قدملماحفطهتغيرصدرق@ةوهو(1)

الكاملمنالمط@وعفي(2)
"

حطاأ@يما"



نسبهأوالراوياسمفياكختحفلالترقى:ول@لل
-

بنالدهعدبنمحمدعنعامر،بناللهعبدعنفضالة،بنفرجطريق

أمهعنالحسين،أسيهاعنالحسين،لنتفاطمةأمهعنعئمان،بنعمرو

الحديث.وثكرت...:@كاللهرسولقالأرى-ليماقالت-@نا،فاطمة

أبيطريقمن(160)الطاهرطاالذرية"فيالدولاليوأخرجه:
أمهعنعنمان@لنعمروبنمحمدعنعامر،بناللهعبدعنضمرة

عن)مقرونين(عاسبراللهوعبدعليبنحسينعنحسين،بنتلاطمة

به.الئبي-كيرو،

اهه/8المهرظإتحاف"فيكماالتوكلا"فيخزيمةابنوأخرجه:

عنالأسلمي،عامربناللهعبدعنعياض،بنأنم@طريرمن(9187)

بنتفاطمةعنأمي،ةقالعئمان،بنعمروبناللهعبدبنمحمد

عليبنالحسين
(2)

فليكلمهفكم،كلمهمالرمنوزاد:عباس،،بناللهوعد

رمح.مادوببةوببنه

لي@9معين:لنيحيىعنهقالضعيف،هذاعامربناللهوعبدفلت:

أحمدوضقفهصعيف،ضعيفعندناذاكالمديني:ابنوقالبثيء@،

الدهبينقلهكماحفطهدييتكلمون@@البخارئ:وقالوالدارقطني،والتسالي
4"الاعتدالدميزانفي 4 8 / .(83الما2

ة(9لما7)المه/8"المهرةإتحاتفيإكماالتوكل!9فيحزيمةابنقال

بناللهعبدآخطأوقدعهدته..منأبرأوأناالأسلميعامربناللهعبد@اوروى

.(5لللأالتفريه1نققه"عياصسأنىوهو(1)

سافهوعبدعلي،بنالحينتالثاطمةالمهرقادبتحا@منالمطرعفيحاءكنا(2)

لاطمةعنالحديتبكونآديقتضيللحديتاللاحقخزيمةابنوكحمعبلر...!

@يالصرا@موومداعاس.ساللهوعدعلي،برالحينعنالحسين،بنت

لناللهوعدعليبرالحسينعى"قالبنه@@خريمضابنكلاملمقتضىالاساد

1بمحموظفيهالحسشذكررلي@جاس، أوالناسح،منالخطايكونوقد0،0

أين،الخطاصمعردةلييتنولمالمهرظإتحات@كابصالطبعديالحطأيكون
الأمرهنامنللتأكدالمهرظالإتحا@كا@سحطةنسحةلديتوفرلا@@



يللفعائد@لعلل@لجامعفي=

ةقالموضعين،فيالإسنادهذافيحفظهوسوءإتقانهقلةمععامر

عليبنالحسينعنوقال:فاطمق@أميهو.وإثمافاطمةعنأمي،
بنتفاطمةعنهو:وانمابمحفوظ،فيهالحسيننكرولي@عباس،وابن

عليبنالحسين
وجهمنعثمانبنعمرولناللهعبدبنمحمدعنفضالةبنفرجورواه

آخر.

7المسند"داعلىزيا@اتهفيأحمدبناللهعبدفأخرجه: 8 ومن1،/

74/11"دمثق@اتاريخديعساكرابنطريقه فضالة،بنفرجطريقمن1

محمدعن
(1)

عنحين،بنتفاطمةأمهعنعثماد،بنعمرولناللهعبدبن

ل@ؤاالى@لمجتمين،تديموا@نظرلالاةقالكس@ه،النبيئعنأيه،عنحسين،
@ا.رمحقيدوبينهمبينكمفليكنكلمتموهم

تفاطمةأمهعنعنان،بنعمروسافهدمبهددنق،تريخواححدالمدفي

حش
والصوا@.الحسين،تفاطسةزوجهوعمروبناللهعبدفإن3ووهدا"
كذا"إالحديثعقبعساكراسقالكعاعنمان،بنعمرولناللهعدبنمحمد
ا@هعدمحمدسوالصرا@:قاد،

سعليبنالحينلتلاطة"دالممدإ.علىتعيقهفيناكرأحمدالحلامةوقال

طابى،أبيب@عليلنحصسحسنعمهاابرتررجهانفضتابجةطال@.ألي
بىاللهعبدعليهافخل@عنها،ماتثمرحسنأ@رلب،دلبرأهماللهعدلهفولت
مولهنابأمرما..حشنساثهعداسنهاإياهروحهاعمافى،سعئمانبرعمرو

عنان.عمررسساللهعدبنمحمدصلصالة،سالفرحالإسند.ليالصوا@

"النلاتالحلحيولك@

هووعنحان،برعمروبىاللهعدعرفصالة،سالمرج" ابنها...لاالحسينتفاطمةزوجموعثمانعمروسبناللهعدلأنحطأ"
منلاالاسحيئمنأتهطامرالخطالأنمحمدس"الإسناد@ر@ناصححنافللد
5/1الزواند"@محمعفيوالحديتالكتد،أصل 01 0 سالمرجالرفيهوقال.1

سسقطيكنلم@ننقات،رحالهوبقيةويخر@التساتيئرصغفهأحمدونقهلصالة،
بنالفرح"وحده.حينادالا@لياششبهالهينميالحا@ظأنليليطهرأحد!الإسناد
لمولكثهسم@أحدسقوطيظنانلهوحقعثماد!بنعمروبناطهعدعن@صالة،
انتهىيا،كماالاسخين،الخطاصوأنالمها،لاداطمةروحهوائهعبدأنيحقق
@ثابركلامه



@نسبهأوالراوياسمفياحختهدفلال@ثترقى.للعلل
اللهعبدبنمحمدلاضطرابضعيفأ.الوحههذامنالإشاديكونوبذلك

فيه.قيلماعلىزيادةفيه،

النبيإ.عنيصحلم"الحديث:عقبمعينابنقال
إلىالنظرتديموالا@@:(9763)القديم!فيض"فيالمناويوقال

عليهملأنفسكمورأيتمحقرتموهمإليهمالنظرأدمتمإذالأنكمةالمجذومين
رمزعليه..يطلعأنيكرهالداءبهمنلأنأوالمنظورةبهفيتأفىفضلأ،

ابنالحا@ظقالفقدقال،كماولي@لحسه،السيوطي-يعنيالمص@-

العثانياللهعبدبنمحمديهلأنوذلثثضعيفسنده:(1)لماالفتح"فيحجر
درآوثمحديثصعلىيتابعلاالبخارفي.وقالالشائيئ،وئقهبالديباجالملقب

الخبر".هذاله

ى.أضوبره@نالحديتوردوقد

1/1الكبير"التاريخ@افيالبخاريعئقهإد 4 ابنقالقال:(417)0

عنالحسين،بتفاطمةعنالحسين،بنعليلنالحسينعنالمبارك،

به.كين،النبيعنالحسين،

لنضرارطريقمن(163)"الطاهرةالذرية"فيالدولابيوصلهولكن

الحماني.يحىطريقمن(2897)الكبيردا"فيوالطبرانيالصر@
به.المبارك،ابنعنويحى()ضرار؟كلاهما:

بنيحيىوقال"،متروك"وغيره:البخاريعنهقالالصردبنوضرار

نقله@االنخعينعيموأبوالصرد-ابنيعني:هذا-بالكوفة:كذابان9معين:

2/3"الاعتدالدميزانفيالذهبي 2 7(3951).

وقالجهاراإ،يكذبكان"أحمد:عنهقالصحيفصالحمانيويحيى

فيالبخاريعنهوقالصعي@ه،":(625)"والمتروكونالضعفاء9فيالشائي
عنما،سكتواوغير@شريكعنفيهيتكلمون":(3)هاالصغير@الضعفاء"

(1)10/1 9 .(5707)عف7



=
يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

4/3@الاعتدالميزان"فيالذهبينقلهفيماوقال 9 أحمدكان@:(9567)2

بنمحمدعنهوقالوثقهمعينبنيحبىأنإلا"،فيهيتكلمانوعلي

الكامل!"فيعديابنوقالثقق@،"مرة:وقال@،الاكذابنمير:بناللهعبد
لاأتهوأرجوفأذكرها،مناكيرأحا@يثوأحاديهمسندهفياردولمةما/9

4/3"الاعتدالميزانفيإالذهبيوقالجمما،بأس 9 ئسيعيئأثهإلا":(9567)2
:(7591)التقريبه"فيحجرابنوقاللأضغ@ه،أيضا:وقال1،0بغيض.

."الحديتبسرقةاتهموهأتهمإلاحافظ"

@خر.وجهمنعباسابنعنالحديث@روي

لهيعة،بناللهعبدطريقمن(11193)الكبير"@فيالطبرانيفأخرجه:

به.جم@،اللهرسولعنعباس،ابنعندينار،بنعمروعن

5/1الزوائد!المحمعفيالهيثميذكره 0 وفيهالطبراني،رواه9قال:1

."ثقاترجالهوبقيةحن،وحدل@لهيعة،ابن

بعدخلطصدوق،":(3563)"التقريب"فيحجرابنقالقلت:

عنالحديثروايةعلىأحديتابعهلمإذتخاليطه،منولعلهكتبمهاحتراق

عباس.ابنعنثينار،بنعمرو

4/7@لأشرافالاتحفةوانظر: 5 الحه/8المهرمهإتحافوإ)5756(،8

(9187).

بناللهعبدسمعتقال:النواء،نافعبنكثيرروى@خر:مثال@

نبىقبلييكنلمإنه@ا@ت:اللهرسولقاليقول:علياسمعتقال:مليل

3المجموعتهدالثواتدحاشيةليال@ماليالصعل@يقال 4 فيمحينابنوعالة@ة0
رأىفلناأحاديثىمنجملةسهي@عالنحهيئةآعحتهإثاأتهأ@ركهمالدينالرواة

يكود@قدويحافوصمطيتقينهكانواوقدليتقصشأنهفلكأنظتمتقيمةأحا@يت
عنهسدولمامتقيمفباحاديتمعشابراستقبلولكنهعمدأ،يخلطممن3احد

الأكئرونوكذبهمعينابنونقهصالرواةمىمعي@ابنأدركهممنوحدنافلثاخد@
معينابنتوثيقيقلدهفل@اثارفربهذاصأتلظامر@ا،شديىطعأفيهطعواأو

يتممده.كانأنهعلىلدلالهوفا،



نسبهأوالراوياسمفياحخت@دفللترك@:رل@لل
-

حمزة،عثر:أربعة@مطيتواني@،نجباء@فر@رفقاءسبعةأعطيقدالا

وحذيفة،لمقد@د،و@وعمر،بكر،بووأوحسين،وحسن،وعلي،وجعفر،

."بحلىور،وعماوسلمان،

ضعيفوهوالنواءكنيرفيهاضطربالحديطهذا

(277)لهالصحابقه،@افضائلوفيا،ماا/أحمدأخرجه:فقد

.(4لاهلأالمتناهةالعلل"فيالجوزيابنطريقهومن)5221(،و

لهالنقا،"وفي(245)والمثانيالاحادفيعاصمأبيابنوأخرجه:

2ولا(2768)"المثسكلشرح"فيوالطحاويمأ،9يلاوالبزار1(،234) 76)

0(،46لاالكبير@ا"فيوالطبراني)3256(،و(6522)الأخيار"تحفة@وفي

فيوتمام5(،4للا.لهالصحابةإ،معرفةوفيإالحيق@1/821@فينعيموأبو
"تقث@تاريخ"فيعساكروابنل@741(،"البسامالروض9فيكمافوانده

03 4 7 / 1و1 88 / 1 1و3 2و88-189 6 9 / 1 2و7 6 5 / 4 2و6 6 1و6 8 / 4 71

1و 2 8 / فطربرخليفة.عنق@من63

/63@مق!تاريخ9عساكر@يابنطريقهومنلملا،ا/أحمد:@وأض

1 .(4للاهاالمتناهيةالعلل9فيالجوزيوابن2،8

ومنملا،ا/أبيهمسندعلىزياداتهفياحمدبناللهعبدوأخرجه:

1"دمثقتاريخ"فيعساكرابنطريقه 2 8 / 63.

زكريا.بنإسماعيلطريقمناش@عبدواله)أحمد،كلاهما:

7/2"الكامل9فيعديابنوأخرجه: داتاريخفيعساكروابن0،3
الأسودأبيب@منصورطريقس27/631@دمئق

من(10لالأبيه"الصحابةعلى@افضائلزياداتهفياللهعبدوأخرجه:

عابى.بنعليطريق

نرجمته.سناني(1)

.(*9يلأالاقفرببال@ميعارميصدوق،"ومو.(2)



=

@الف@لئد@لعللفي@لجامع

بالإسنادالنواءكثيرعنوعلي(ومصور،و)سماعيل،)لطر،أربعتهم:
مرفوعأ.السابق

لاوعلي،إلاس@البيعنرواهنعلملاالكلاموهذاالبزار:إقال

الإسنا@ما.هذاإلاعليعنإسا@الهنعلم

قياللهرسولعنيصحلاحديط@اوهذاالجوزي:ابنقال

ى.أضبطرقكثير@رواه

والمئانيالاحادا9فيعاصمأبيوابن)5873(،الترمدئفأخرجه:
فيوالطبراني)2801(،الصحاقيفضائلعلىإزيا@اتهفيوالقطيعي)442(،

فيعساكروابن5(،074)الصحابقهمعرفة"فيوأبر@عيم0(،476)الكير@9
03لماثمشقتاريخ" 4 7 /1-3 4 عمر.أبيبنمحمدطريقمن8

يحىبنكنيرطريقمن(6047)لاالكبير"فيالطبرانيوأخرجه:

تاريخفياعساكروابن)4153(،@االمجالسة@افيريوأخرجه:
1"دمئق 4 4 / 6 المدالي.عيسىبنمحمدطريقمن1

عيينقيبنسفيانعنعيسى(بنومحمدوكثير،عمر،أبي)ابنثلاثتهم:
ع@نجبة،بنالمسيبعن@المرهيوهوإثوير-أبيصالنواء،كثيرعن

رقباء،رفقاء@ونجباهسبعةأعطينبيكل@ن@@جم@:النبيئقالقال:عليئ،
وحمزة،وجعفر،وابناي،اناةقالهم؟منقلنا:عئرداأنا@ربعةو@مطيت

لمقداد،وار،وعماوسلمان،وبلال،عمير،بنومصعبوعمر،بكر،وأبو

مسعودبناللهوعبدوحذيفقي

هذارويوقدالوجه.هذامنغريبحسنحديثهذاالترمذي:قال

موقوفأ".عليعنالحديث

عمرأليالنمعمؤرناحاء(1)

الئغ،اوالاسخمنوممولعلهعلي،علىموقرلة(6047)الطرأنيروايةجاع@(2) مرفرعا.عينةابنعننمسهالطريقمنروياهعاصمأبيوالنالترمذيأدعلمأ
الالماط.فيتماوتديهاوالروابئ



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفرلهضك@:لالعللى
-

مختلف.بإسنادعيينةابنعنفرواهالرماثي،ثاربنإبراميموخالفهم

)2801(،"الصحابةفضائلعلىإزوائدهليالقطيعيأخرجه:إذ

3/1والحاكم0(،6)ماالكبير"1فيوالطبراني 9 ئاربنإبراهيمطريقمن9

نحبضبنالمسي@عنالنواىكثيرعنعيية،بنسفيانحدثناقال:الرماديم@

كئيربنإثوي@أبايذكرولمفذكره.قال:...ىستالتبيأنر@:عليعن

الذهبيوتعقبهيخرجاماولمالإسناد،صحيححديثهذا9الحاكم:
ابنعنعجاثبصاحبلاروابنواه،كثير@ابلفقال:@االتلخيص9في

علىكلهالحديثهذافيوالحملأوهاملهحافظإبراهيم@قول:

غيره.علىلاكثير،

تحفة9وفي(2770)لآثار!امشكلشرحفياالطحاويوأخرجه:

6للاالأخيارلما بياعكئيرحدثاقال.الشيباني،غيلانبنسعدطريقمن(52
عنالشمالي،طويلأمبنيحيىحدثنيقال:إسماعيل،أبايكىالنوى

قالالمنبر،علىوهو@هعليقالقال.البجلي،مليلبناللهعبد

أناعليئ:قالعئرلما@ربعةولينجباء،رفقاءسبعةنبيلكل"@ث@ز:اللهرسول

وسلمان،د،لمقداوافو،وأبووعمر،بكر،بوواوجعفر،وحمزفبناي،وا

وبلال.باسر،بنوعمارمسعود،وابنوحذيفة،

لأسماءتفصيلفيهيىالنبيئ-سزكلامأنالأخيرةالرواياتمنوالطاهر

الروايةفيأدرج@ربماطال@،آبيبنعليكلامصإنهبلالرفقاءأوالنجباء

ومتنا.سدأكثيرحديثلأعلصحلوفهذاالأولى.

ترجيحإلىالعلمأهل@بوقد@كثير،عنكلهاالثلاثةالرواياتوهذه
أمابنبحيىإدخالالحديثهذاففيعفبه.إالطحاوفيقالفقدفطر،رواية
فغيرهذاطويلأمالنويحيىفليل،بناللهعدوبينالنواءكثيربينطويل

.(155)انقرببا"(1)



-

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

يكنولمبذلك،إصنادهفسدقدالحديثهذاانالناسبعضفذكرمعروف،
حجتعبالحديثالعلمأهلعندخليفةبنفطرلأنذكر.كماعندناذلك

بمثله،روايتهفيفطرئعارضانيصلحولابمعروف،فلي@غيلانأبووسعد

فطررواهماولبتبه،الحدبطهذاسعدروىماسقطكذلثذلثكانلاذا

فيليستالعبرةبأنعه:فيجابالطحاويإليهف@بماأماقلت.
ولكنبعض،علىبعضهمرواياتترجحيتمكئير،عنالراوي
جهة،منترجمته-فيسيأتيكمانفسه-كثيرصعففيالعرة

فيسعدفوققطركانفانأخرى،جهةمنالحديثهذافيولاضطرابه
الحديثنعلأنالمعقولمنوهلعيينة،بنلسفيانفكيفالتوثيق،ميزان
ثهف@صحإنهذاوأمثاله؟كثيرحفظلنايسلمحتىمنلاسفيانحفظبسوء

علىالوهميحملأنالأولىإننالحديث،علومقواعدنصفسيفسد
كثير.

أنالنفسفييثيرتئابههاوعدمالأسانيدهذهاختلافيقول:أنولقاثل
@اسنا@ه.كلالحديث-هذافيشيوخه-منسمعهكئيرا

كسفيانحافظأثقةالراويكانلوفيمالهيتأولهكدانعم،فنقول:
وكثيرفيه،باضطرابهإلالهيحكمفلاالضعيفالراويوأماوأمثالهم،وشعبة

فيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبوعنهقالفقدالحديث،أهلعندضعيف
7/2والتعدي@،الجر@" 1 فيالشائيئعنهوقال"،الحديطضعيف9:(895)6
/7"الكاملفيإعديابنونقلدا،لأضعيف@:(507)والمتروكونهاالضعفاء@

2 0 النواءكئيروكان9ةعدفيابنوقالمتروكإ،"فيه:قالاتهالسعديعن3
فيطا.مفرطاالتثغفيغاليا

فإثهحاله،وضعفالحديثهذاسدفياضطرابهمنقدماماوعلى
تقدم.كمامرفوعأعنهرويفقدوولفه،رفعهفيأخرىجهةمنعليهاختلف
ل@ه.عليعلىموقوفأعنهوروي

14/5الغربط.وفيسابغداد@21/تاريخ"فيالخطيبةلأخرجه 1،1



نسبهأوالواوياسمفياكختحفلترك@:ولعللى،
-

وابق
ا

46/2و3وو/10دمى"تاريخفيإسكلساكر 6 بنجعفرطريقص6

2بقاا@طففاشلال@فيأحمدوأخرجه: الصرفةفيسعيموأبو3(،7

طريقمن(455)المتناهيقاالعللدافيالحوزيوابن)9054(،الصحاقي

البريدبىهاسمبنعليئ

1@اثمئقتاريخ@@فيعساكرابنوأخرجه: 2 7 / 6 جعفرطريقمن3

هاشمبنوعليسياهب@العزيزعبدبنويزيدالأحمر
(3)

بنونصيرالريدبن

الأشعتأبي

ساللهعبدعنالنواء،كثيرعنونصير(ويزيد،وعلب،)جعفر،أربعتهم.

أربعةلنبئناوجعلنجاء،لسعةنبيئلكلجعلاللهإنآقال:عليئ،عنئليل،

وجعفر،وحمزة،لحسين،والحسن،واوعليئ،وعمر،بكر،أبومنهم:عثر،

وبلال.وحذينة،وسلمان،وعمار،لمقداد،وامسعود،بنللهاوعبدذيى،وأبو

مو

3/2العلل،لافيالدارقطني 6 حدبلاوالمحفوظ:(395)4

."مليللناللهعد

إلاالطريقلهذامصححكيركونه@يشكلاالدارقطني،قالهماتلت:

علىسيأتي،كماعليهكثيرأتابعمنهناكلأدالطرق؟بقيةعلىرجحهآئه

شيءمنهايصحلاالمتابعاتهذهأنمنالرغم
1/1أحمدأخرجه:فقد )572(،لهالصحابطا،فضائل"وفي4،2

2ياعقبالآثار"مشكلشرح"فيوالطحاوي الأخيار"تحفةوفيإ(76

ثمثق!تاريخ@@فيعساكروابن)2153(،@االمجالسة1فيريوالدين@ل@256(،

لما(.)،الاققريب@تنيعصدوقومو.إ(1)

1ومو@2@ 0

.(4810)يس@لتقرا@تسيع!ر@صد

@ل@الجوريابروعللالصحابتهفصانلفياتحر@(3)
("4 81).

.(7126)اتقرباثفق@1وهو:المأ

لنقريساطالظر.وام!ف@@



-

@لف@اثدي@لجامعفى@لعلل

1 1 7 / 4 1و7 سفبانطريقمن(453)المتناهيقهالعلل"فيالجوزيوابن8،1

إنقال:عليئعنمليل،بناللهعبدعنحفصةأبيبنسالمعنالثوري،
بكرأبومنهم:نجيبا،عرأربحةبم@تلنيناو)نأمته،مننجاءسبعةنبيلكل

وعمر.

2"@فقتاريخ"فيعساكرابنواخرجه 6 6 / 4 عنمعمر،طريقمن6

يقول:علياسمعثقال:ئليل،بنال@هعدعنحفصة،أبيابنبعنيسالم

منهم:نجيبأعراربعةجمطال@وأعطيأمته،مننجاءسبعةنبيئكلأعطي
الحديص.لكر...أبو

(2)سالمافإنمنقطعالإسادوهذا

يسمعلم
بناللهعبدمنالحديثهذا

1أحمدأخرجه:ماذلثعلىيدلمليل 4 9 زوالدهفيأحمدبرأدتهوعبد1،/

الائار!شكلشرح@@فيوالطحاوي)672(،لأبيهالصحابقا@ضاتل"على

2لهعقب ثمثقاتاريخفياعساكروابن)5256(،الأخيارلأتحفة"وفي(76
1 1 7 / 4 فليلبناللهعبدعنبلغنيقال:آئهحفصةأبيبنسالمطريقص7

فال:عه،رجلفحدثنىجنازته،نفيفوجدعه،أسألهفأتيتهالحديثهذا

واعطينجباء،سبعةنبيكلاعطييقول:@هطالبأبيبنعليسمعت
رفالاوعمربكرأبومنهمنحيبأعشرأربعةغحح@الئبت

ئهاحفصةأبيبنسالمعنالحديط،هذا@في"عقبه:الطحاوئقال
نلكيكونأنيحتملوقدمليل،بناللهعبدعنئسمه،لمرجلعنأخذه

هذاسالمحديطعادفقدكذلث،كانفإنالنواء،كثيرعنهأخذهالذيالرجل

سواط.الإسنادفيفطرحديثمثلإلى

حاء(1)

هم
ومو(2)

نبتا(
لمظ(3)

شيحعن"الأولىروايتهفىعساكرابنوعدمصدرلصليأحمدالإمامعد
@سالملهيقال

.(2171)القريبعه1غا@هنيعيأتهإلاالحديت،فيصدوق@:
.

ماوالجادة)عال@أكلمةفيالاءلتعليهارقفثاليالطسعاتجميعفي

التوين.وتحوضالاءقحد@5
لطحاويارواية



نسبهأوالراوياسمفىاحختح@لالهضك@:فىلحلل
-

بناللهعبدمدارهأنتبينالحديثطرقمنتقدمماخلالمنقلت:

4لاالئقات"فيحبانابنغيربتوئيقأحذيذكرهولممليل، 3 / لهوترجم5

5/9@الكبير@التاريخفيالبخاري الجرحالافيحاتمأبيوابن@،608@2
1/77"المنفعةداتعجيلفيحجرابنوذكره)477(،5/502لماوالتعديل 0

لهذاعللمنقدمناهماوعلىتعديل،ولابجرحأحديذكرهولم(591)

أعلم.واللهمليل.بناللهعبدحالجهالةإليهتضاففإنهالحديث،
11/5المهرمماإتحافداوانظر: 1 1)ور9 /4المسند"أطرافودا5(،4

4 4 3(0632).

اخر.طريقمنعليعنمرفوعأالحديثوروي

1/4"والتفريقالجمعاوهام@اموضحفيالخطيب@أخرجه: 18-4 1،9

1@ا@ثق@تاريخ"فيعساكروابن 8 9 / 1 الاصم،يعقوببنمحمدطريقمن3
عنالكندي،إسماعيلعنبقية،ع@الحجازي،الفرجبنأحمدعتبةابيعن

فقبلرحلإليهقامقال:طالب،أبيبنعليعنمعاذ،أبيعنعامر،ابن

سمعتفقال:آمته،نجاء@يكيهماللهرسولقولعنأخبرنيةوقالرأسه،

الحسن@قيمنونجبائينجباء،أمتهمننبيلكل@@يقولكنسرواللهرسول

ذبى،وأبووسلمان،وعثمان،وممر،بكر،وأبووجعفر،وحمزةو@لحسبن،
وبح@الا.مسعود،بنوعد@لت@وحذبففاثمو@بن@و@لمقد@ياسر،بنوعمار

زيادابيابنأوزيادبنإسماعيلوهوالكنديإسماعيلفيهوهذا

كذبو@ا.متروك@@:(44للا@االتقريب"فيحجرابنعنهقالالكوفي،

@هع@هع@



=

@@اله

@لثانم@لتهسي

يللفعائد@لعللفيالجامع

ه@@

المتنفيالاضطراب

واضطرابالسند،فييقعاضطرابنوعان:الاضطرابأنالكلامسبق
هناأقاالأسانيد.يعتريالذيالاضطرابشرحتوقدالمتن،فييقع

صر@ناإفاوذلكالمتن.فيالاضطرابوهوالثاني،النوععلىالكلامفشكون
المختلفة،رواياتهمبينالجمعيمك@لااختلافأمتنهفيالرواةاختلفحديخث

فيقادحأاضطرابأيعدفهذاالبقية،علىالرواياتإحدىترجيحيمكنولا
فالراجحةإذن،اضطرابفلاالترجحأوالجمعأمكنإفاأماانحديخث،صحة

منكرةأوشانةوالمرجوحةمعروفةأومحفوظة

فمنالضعفاء،بروايةالثقاتروايةتعلفلاضحيفاالمخالفكانلاذا
الرواياتتكافؤلاضطراباشروط

لأنثعج@هالنبيعنرواةعدةمنكانإفاالاخلافيضرلاوقد

عنحفظهبماراوكلويخبرالألفا@بجمبعيحذثقدجمورالنبيئ

الذيالاضطرابإئما(7)الضعفيوحباخلافكلولبرجملأالتبي
الجمعإمكانوعدمالروايات،وتكافؤالمدار،اتحادعتدفوالضحفيوجب

عدمإلىيومئللحديث،مضعفاضطرابفهوهذاحصلناف@الترجيح،أو

(2)

(3)

(5)

6)

اررايةوير

اروايةوهي

اروايةوهي

اروابةومي

لنغا@طر.
طرح@انطر:

عد@أ.أوحمظأالأتلالنقةخالعهابنالمة
الصعي@.خالمهااقيلنفة
حفظأ.أوعد@أأونقهومنحالفهااليققة

اتقات.خالمتاليلضحيف

3/2الري! 7 3وه/(1349)تبيل2 9 .(27الهعقب1

5ةاللىيا@ديا@طر:(7)2/3الثريلأ 07.



المتنفىالاضطرابلالثمترقىةرلعلل
=

اختلفتإذا@العيد:دقيقابنقالالحديث.لهذاالرواةأوالراويهذاحفظ

تعادلبثرطالاحتجاجتوقفبعض،دونببعضهاالحجةوكانتالروايات،

أتقنأوعد@أأكئررواتهاتكونبأنلبعضها.الترجحوقعإذاوأماالروايات،
العملمنمانعأيكونلاالأضعفإذبالراجح،العملفيتعي@حفظأ،

"بالراجحالتمسكيمنعلاوالمرجوخبالأقوى،

يوجبلاالحديثفيالحفاظعلىالاختلاف"حجر:ابنالحافظوقال

بشرطين:إلامضطربايكونأن
لاوقدم،الأقوالأحدرجحفمتىالاختلات،وجوهاممتواء@حدهما:

بالمرجوح.الصحيحئعل
ويغلبانمحدثي@،قواعدعلىالجمعيتعذرأقالاستواءمعئانيهما:

علىيحكمفحينئذبعينمطالحديطفلكيضبطلمالحافظذلكأنالظنعلى
الحديثفلثبصحةالحكمعنويتوقفلالاضطرا@،وحدهاالروايةتلك

"لذلك

الاختلاف،مجردانالحديثأصولفيتقررقد"المباركفوري:

جحرفمتىالاختلاف،وجوهاستواءسرطهمنبلالاضطراب،يوجبلا

@قذمالأقوالأحد

منكثيراوالفقهاءنبهأعلالمتن،فييقعالذيفالاختلاف

أوالفاظهوتباعدتالحديثمخارجاختلفتفإناكثيرة،فلثوأمثلةالأحا@يث

يجعلاانبهالقوليتعينفالذيتعدثسا،يظهرواقعةفيالحديثسياقكان

يكونلابأنالروايات-بينالجمعتعذرإذافأمامستقلين....حديثين

فيهيتعذرماواماالمتعسفة..الطريقتلكسلوكينبغيشلاواحدأ-المخرج

قسمين:علىفهوالرواياتبينالجمعأيضأفيهويبعدالتعدداحتمال

فلاشرعي،حكماختلافالرواياتبينالمخالفةتتضمنلاماأحدهما:

3"الاريدفتحفيحجرابننقله(1) 9 1 / .(27ال@عقب5

.92-2/91لأحودياتحفة(3).95،الارمح@:المدي(2)



يللف@ائدالعللفي@لجامع@-

الرواةلبعضوقعخللعلىالمخالفاتتلكوتحملالحديط،@ي@لثيقدح

قبلمنبهالحكمقليلوهوأصله،عنيخرجهبمامتصرفينبالمعىرووهإذا

يثاسطعلىثا@طجكمأنقللألكنةالحا@ظوقالالمجتهدين

الإساد"@ونالمتنفيالاختلافإلىبالنسبةبالاضطراب
(2)

هذاعلىفعلق

فيقليلأيكودأنيجوزأتهيتوهمعمااستدراك"ةفقالالقاريعليئالكلام
منيفهمالتقليلإنقيل:مافاندفعبه،المحدتحكمباعتباروكئيرأنمسه،

يحسنفلاالمتن،@ييقعوقدةقوله@ييتد(من:وكدا)غالبأ(قوله:

وظيفةتلكلأنةإلخالمحدث...يحكمأنقلقوله:التلميذقالاستعماله،

ربمابلالمجتهدين،جملةمنالمحتثأنوفيهأنتهى.الحكمفيالمجتهد

وعدمها@ابالصحةالحديثفيالمحدثحكمعلىالمجتهدينبعضيعتمد

إلاالمتنفييوجدأنيمكنلاالاضطرابفإنتقدم،ماعلىوتأصيلأ
المتنفإذنالمتنطريقحكايةالإسنادقيل:وقدكيفالسند،فيوأصله
كلام.منالسندرجالتاقلهمالنايصور

جمهة@@

@2/44الأ@كار!ترضيحألطرإ(1)

لما.2ةالثكرإنحبةنرحشرح@(3)

.76النظرا:@ثرمة(2)

.22النظر":@نرهةانطر:(4)



أحمصمايصادصحيحينالحميتكككبدالال@ضكت@لالحلل

ا@@ر-@في@رابا@ننو@ح@إمححع

1الاضطر@ب6

أ
في

إلمتن
نوعك.

صحيحينالحديثانإذا@ان

الطاهرفيالآخرأحدهمايضاد

علىفهوالله،رسولسنةفيظاهراعامأكانكلابمفكل"التافعي.قال

يدلوأمي-هوبابيالله-رسولعنئابتحديثئعلمحتىوعمومصظهوره

كمابعض،@ودالجملةبحصالطاهرفيالعامةبالجملةأريدإسماأئهعلى

الخبرينيمضواأنالعلمآهلولزممعناه.مئلفيكانوماهذا،منوصفت

وهمامختلفينيعدونهماولاوحهأ،لإمضائهماوجدواماوجوههما،على

إلىالسبيلوجدأومعا،يمصياآدفيهماأمكنإفاوفل@يمضيا،أنيحتملان

إلىالحديئاديخس@ولاالاخر،منبأوحبواحدمنهمايكنولمإمضاثهما،

يمضىلمماالمختلف:إنمامعأ،يمضيانوجهألهماكانماالاختلات،

وهذايحلههذاالواحد،الثيءفيالحديثانيكونأنمثلكير@سقو@إلا

ولهالعرب،صلعاتعالمبصير@ها،الحرليففيححةدحيانالإمامأنخافيعير(1)

لمآتهمنالرضعلىالرلية،سعةمطاهرمطهرأسصعضهمعذهااللعةلياخارات
سهارالنحو،اللعةأعرلخال@ماالاحياراتمذهومنالاحتحع،عصررفييكن

يما(علىحلأالحلىمة)لمحأ@مسالليالحر@مىقرملحةومينا،عيهعلقحاما

لمحلكومىالصر@رة،لا@منمداعذواندالمحاةلحضأنصالرعمعلىالاية،

عط@لكيؤث@صلى@ولو@وقولهترصى"،أنها@على@فاستدللناةقولهيصأ(

شحقيقي(876)وسأهلهالرمالقا@
(17)العد@"،الحكمةدمجلةديلحثبه،والاحتجعمحيانالإمامكلاموالظر



-

ئدلف@ا@العلل@معفيلجا@

وأمكنالظاهر،فياختلفاإفاالحديثينلأوسبيلالخظابي:وقاليحرصه
لاوالمنافاة،علىيحملالاأنالاخر:علىأحدهماوترتيببينهما،التوفيق

جرتوبهذاموضعه،فيسهماواحدكليستعمللكنسعصر،بعضهايضرب

1الحديث.منكثيرفيالعلماءقضية
تعارضلا@القيم:ابنوقال0

أحديكونأنماف@التعارض،وقعفإذاالصحيحة،أحاثيثهبيناللهبحمد

فالثقةثبتا،ثقةكونهمعالرواة@عضفيهغلطوقدع@ي@كلامهمنلي@الحديثين

أوالنسخ،يقبلمماكانإذاللاخرناسخأالحديثينأحديكونأويغل@
منوجهمنبدفلا@،كلامهنف@فيلاالسامعفهمفيالتعارضيكون

وجه،كلصمتناقضانصريحادصحيحانحديئانوأماالثلائة،الوجوههذه

فييوجدأناللهومعاذأصلا،يوجدلافهذاللآخر،ناسخاأحدهمالي@
منوالافةالحق،إلاشفتيهبينمنيخرجلاالذيالمصدوقالصاثقكلام

فيالقصورمنآوومعلوله،صحيحهبينوالتمييزالمنقول،معرفةفيالتقصير
هاهناومنمحأ،منهحااوبه،عناهماغيرعلىكلامهوحملهيسر،@مرادهفهم

إفاالعلائي:إوقالداالتوفيقوبالتهوقع،ماوالفسادالاختلافمنوقع
حديتينيجعلاأنينجغيفالديألفاظه،وتباعدتالحديثمخارجاحتلفت

الذيالحديثأنعلمإذاكلههذاأنالاواعلمرجب:ابنوقالالا@قلين
بخطأيحكملمبإسنادينحديثانأثهظهرفإنواحد،حديطإسنادهفياختلف

منه،نقصأوالاحر،علىزيا@ةأحدهمافييكونأننلكوعلامةأحدهحا،

منوكيرهبنعلييقولفهذاآخر،حديثأئهعلىبهيستدلتغيرأو
"بإسنا@ينحديثانمماالصنعة:أئمة

"قال:إذالبابهذافيالباحثينأحدوأفاد
إلىالحفاظمنكئيرجنح

أوالواقعةتعددعلىمتونهاألفاظفياختلاففيهاوقعأحاثيثحمل

.3/68"لننامحا@@(2)تحققي(925)-(923)لقهلرسالا(1)

4/1المعاد!دزاد(3) 37-1 5المراثط@طملا(.38 82.

7النرمدي!عللدنرح(5) 2 9 / 3وعترط.2 / همام.طمم@2



اخخرأحلممايصادصحيحينالح@يتككد@دالال@ضك@:لالعلل

"القصة
(1)

قيمابنقالرواياته.بينالجمعوأمكنفيهاضطربمماوهو
احتمالوهيعنده،تحقيقلاممنكثيريسلكهاالطريقةوهذه"الجوزية:

يقطعمماوهواختلافها،بحسبألفاظهاختلفتحديثكلفيالتكرار
ثاالمواضع..أكثرفيببطلانه

لمنعقواعدنضعأننستطيعالعلمأهلأقوالمنقدمناهماخلالمن
بالاضطراب:متضادينحديثينوصف
صحيحيىالحديثانيكودانا-

قائمة.الحديثينبينالجمعإمكانيةتكونأن-2

الوقائع.تعدديحتملمماالحديثيكونأن-3
أحدهما.نسخس@ليليأتيأن-4

لي@ماالحديثينأحدفييكودأنالوقائعتعددعلىيدلأويساعدمما-5

الاخر.في
لاأنواعلموترؤ،فتوقفمتضا@ينوكاناتقدممماالحديئانسلمإفا-6

عروالرسول@يمنالتضاداحتماللأنأحدهما.إعلالفيمحالة

معترضأفيعلىالبابخزيمةابنوسدفلد،فيمحالةلامحدوم

بإسناثينحديئان-عح@النبيعنرويأتهأعرتلا"فقال:حجفبهكدا

بينهمالمالأؤلفبه،فليأتنيعندهكانفمنمتضا@يز؟صحيحين-

أعلم.والله

@@@@

2وأجاسهاالالملة(1) .2/337داود"أليصنكدب1(2)@7

3الحديشاعلمنلادمعرفة(فيالص@حاب@عهلقله(3) 9 الص@راحعتحقيمي،1

4لالكمايقه.في 32-4 طفيفاخلاتمعمشدأ33



-
@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

ل@ا@ح@@إيع

مختلفة-لأبألفاظلن@عحد"واحديثاحان6إنا
جانبان:يخهنيذ

قدوفيهإشكاللاوهذامتفقة.والمعانيمفترقةالألفاظتكونآنا-

سوفللفائدةتحصيلاولكنبالمعنى،الروايةمبحتفيثاياهمناقةتقدمت

مخرجاتحدإذاداوأماةالعلائيقالالعلم،أهلأقوالمنبعضأأذكر
وقعواحد،حديطأتهالظنعلىحينئذفالغالبألفاظه،وتقاربتالحديث
تبعدواقعةسياقةفيذلككانإفاسيمالاالرواة،بعضعلىيهالاخلات

السهو"قصةفيوحدههريرةأبيكحدبثالوقوع:فيمنلهاينعددأن
يحملأنالحديثفيالأصللأنةإليهصيربحضإلىبعضهاردأمكننف@

إذوالتضا@التنافيعلىيحملولافلث،إلىالسبيلوجدماالاتفاقعلى

مناولىبعض،علىبحضهاوبناءالواحد،الحديثألفاطبينالجمع

بنيحيىقالألفاظهفيبالاضطرابالحديثتوهبنأوأحدهااطراح

الإماموقالعقلنامهماوجهأئلاثينمنالحديطنكتبلملو9معين:
بعضهيفسروالحديثتفهمه،لمطرفهتجمعلمإفاالحديثداأحمد:

يتبيندطرقهتجمعلمإناالباب"المديني:بنعطيوقالبعفأ
"5خطؤ

(5)

ويكونبينها،الجمعيمكنولامختلفةالحديثمعانيتكونأن-2

2الواندالظم"(1) 58.

المضطرببيانديالمقتربانظر:إ(2)
1")الراوي!لأخلاقالجامع@(3) 65).

.(1652)"الراويلأخلاقالجمع"(5)

(1651)هالراويلأخلاقلمحالجاسع(4)



مختلفةلأدفامددأ@ويوا@ححينأككبدالالخترل@3:لعللا
-

يضبطهلمالحديثأنتي@أخرىقرائنإليهوتنضمواحدأ،الحديثمخرج

الحديث.ذلكتضعيفقرائنتقومذلكفعندراويه،

لا@ختلاتأثهإلاالترجيح،يمكنولا@نلاتهناكيكونوقد@

نفسها(،)الو@مبةحدبثمثلالتام،التعارضلعدمالعلماءةعندبقدح

إلىامرأةجاعتقال:سعد،بنسهلعنحازمأبورواهماوهو:

فقالنفسي،منلكوهبتقدإنيالله!رسوليافقالت:ع@وواللهرسول

@لقرتنمنمعكبمازؤجناكها@اقدقال:زوجنبها،ربئ:

فبعضهمفيهعنهالرواةواحتلفحازمأبوبهتفردالحديثفهذا
ملكتكها"،"قال:وبعضهم@الزوجتكها"،قال:ولعضهمأنكحتكها"،داقال.

قال:وبعضهم@الحوجناكها،،ةقالوبعضهم@الفئكتهالما،قال:وبعضهم

ولعصهم@ملكها"،"قال:وبعضهم@ا،أنكحتك@@قال:و@ضهمالفزوجمه،

الحاشيةدي@لكوبياندازوجتالا،قال:وبعضهم@ا@ملكتكهالا،قال:

شقياد،الأسودسمولىالمدفي،التمار،الأعرححازمألوديار،لنسلمةمر.
3/2الكما@هتهدي@"الظر:الصصور.حلالةفيمكعالد،تققي 4 2رر4 4،)3

2لهاققريبهو" 48)

5و:يه.28الصرابنعلىكهليححرابنثلكعلىلص 6 @تحممي9
سريدسلرواية(318)رالقاسم،سالرحلىعدلررايةلهأا1)مالكخرجه(

بةلروا(14)هاو@زوتجكهاا،للمطلزهريامصع@أليلرواية(1477)وسعبد،

مالكأصحا@بمخالفةالليئيتفردانكخكها!."بلفظ.اليني

/3والخلىي5/33،6وأحمدتحقيقي،(7111)هدالم@@يالافعيوأحرحه

1 3 2@02 3 2و@م@1 5ه@2 1 9/1و@3 5 12وأبو@ارد@1@،7417@1 والرمذي@،1
1رو 6/1والناثي1(،1 2 5ولاالحلمية.@(5524)لهالكمرى!،@وفي3 ط(49

1ول"المحاسالنرحفىرالطحاوىالرساله، نرح"ولى(4205)الحلمهطرلي6

4(،093)جادواس2(،480)الأخيار!تحفة@وفي(2474)لهالانار"،مفكل

2رك@441واليهقي 3 2ر6 وليهمالكطريقمنجميعهم(2302)والغوي4،2

فوجنكطا.@ذ

6/2والمحاري2(،2"7)الدارميةوأخرجه 3 5لا6 وليهعودبرعمروعن(02

7/2والحخريلفوجتكهاا، 5يا4 الالكيرا=ثيرالطرانيالحعماد،أبيص(14



=

@لف@الدي@لعلل@لجامعفي

0 9 4/1ومسلمدملكتكهاا،وفيهالزمراليالربيعأبيطريقمن(33 4 4)241،(

شلكهااوديه.هثامدنخلفع@(77)

ع@هئا@أبنوخلفالزهرالي،الربيعوأبوالسان،وألوعون،)عمروسةأرلعتهم

حرم.أبيعىزيد،لنحماد
9يالالكير،فيوالطراني5(،132)7/12البحاريةواخرحه عنطرقمن(55

دفوتجكهااويخه.حرمبيعن(سليمان،سالمضيل

يروالطبرانيلؤؤعأ،وفيهعليب@حسينعى(16505)شيبةأبيابنوأحرحه.
دملككهاا،ويه.عليسحينعنشيةأبياسطريقمنمامه.)الكبيرا"

1وسلم 4 4 / عليسحسي@عنثيت@أبيبنبكرألوحدتاقال.)س((1425)4
حلىمأبيصالكوفي،النقفيقدامةسزاندةص@فوجتكها،،ويه

لفرتجكهاا،وميتمهديبنالرحمنعبدطريقمنووا(لهمهابنوأخرجه.

ويختالرزاقعبدعن3،إبرابنإسحاقع@6،(9لاير@الكيراوالطبرالي

2-2ما/3رالدارفطنيسيهكها،، 4 عنالرسالةط.(3612)والعليةط9

مهدي،بنالرحمنوعبدالرزاف)عدنلائهم:دانكخكهااةويخهعامرلنأسود

حارم.أبيصالنرري،سيانعنعامر(وأسردس
1وأحرجه الحسيدي،طربقس(5915)البهيرهلحي.والطبرانيل@29(،ليدي0

2ك@842-واللارقطني 4 شب،بنعليعنالرسالةط.(3612)والحلية.@9

ويخه.نصر،بنسعدادعنوك@632عمر،أبياسطريقاص@ك@والجقي

2والحلىي5/03،3وأحمدلفرجتكهاا؟ 6 اله،عبدبنعليعى(415لا7/

9-6/91والاتي 5-6/54والشاتي)أنكخكهاا،ويخه:منصور،برح@دعن2 5

5لدلهالكبرىإ،"وير ط.(13411)و(5289)والحلسيةط(11412)و(30

النعن(7يلااالجارودوابرالمقرئ،يزيدبناللهعبدبنمحمدصالرسالة
2دالصقكل!الترحفيوالطحاريالمقرئ، ص(2050)الأجار"تحفة1وفي(47

يعلىوأبوصط،لسادمروجهوفيه:دصور،ب@صصدعن(2477)والمقرئابن
العلبةطوفيك@71المعانيادنرحديوالطحاويإسرانبل،ص(7522)

4للأ 2لاالأجلىااتحفةوفي(2475)لهالثكلا،شرح"وفي(20 بنأسدعن(04

4/1ومسلمأنكحته،ويخه.مهصى، 4 ويخه:حرببنرميرعن)كلا((1425)4

ديوالاني@مئكنها"،
عنالرسالةط.(5500)رالملمبةط.(5525)الكبرى""

انكخكهاا.ويه.انصورمحمدس

رأحمد،نمر،بنانومعدعر،أبيوالنشعيب،لنوعلي)الحصيدي،جميعهم.
المقرئ،=يزيدلناللهعدبرومحمدمصور،بنومحمداطصعدسرعلي



مختلفةبألفاض@صويوا@أحميثاكك@داللثترث@:لالدلل
-

حجر:ابنالحافظقالالعلماء،عندالاختلافهذايقدحفلمهذاومع

بنسهليكونأنجداالبعيدفمنالصحيحين،فيالرواياتهذهلاوأكثر

كلفيفسمعة،عديىمرارأتخرهاإلىأولهامنالقصةهذهشهدز@هسعد

بطريقذلثيعلمربمابلالأخرىفيسمعهالذياللفظغيرلفظأمرة

حلىمأبيعنعة،بنسميانعنحرب(صزيرسموسى،بنوأسدو)سرائل،
8البخلريوأخرجه. 15)202-2"7/1وتةعن(8705)7/ بناثهجدعى(87

وديه.التافعيمحمدلنإبراميمص(5907)الكحير""فيوالطبرانيمسلحة،

1وصلململكتكهاا، 4 3 / لتتيبفتلاتتهمدفئكتها"ويخهقتيةعن)ك@((1425)4

حرم،أبيبنالعزيزعبدعنفعي(.اثمحمدبن@)برأميممسلمفساثهوعد
حارمأبيعن

"رأخرجه

7/1البخاري لملكناكها"،"و@يه.مريمأليبنسحيدعن(5121)7

صأنكحتكها!"وفهمريمأبيبنسجدطريقص(5781)الالكبير،فيوالطبرالي

حارم.أبيصغساق،)أليمطرفب@محمد
2الحخاريوآخرحه. 37 / 6/1والساتيسعيدبنقتيةعن(0305)6 وفيا3
5ولاالحلميةط.(8"61)و(5505)لهالالكبرعه، عنالرسالةهأط."7)و(47

1ومسلمدملكتكهاإ،ويخه:سعيدبنقتيبة 4 3 / سجدلنقتيةص(76))،241(4

حرمأبيصالقاري،الرحمىعدبنيعقو@عندفلكتها"ويخه:
"وأخرجه

1لىالرزاقعبد 2 الالكمير"فيوالطرالي33،4أحمد،/طريقهومى(27
نيوالطبرانيلملككهاا،وفيه:االرزاتعبدعن3،إبرابنيسحاقعن(5927)
معمرعنوديه.الررا@بمدعنالدبري،@رايملنإسحا@عن(5961)الالكبيرأ

على@ملكتهاا
ليوقعتنبيت

4العربيالتراتبحياء@أحمد"@سد@ 5 7 وفيه:@6-8/
4ك@/الرسالةط.وفيلملكقا"،ا الأفكارط.ديكذلكومو@ملكتكهاا"ةوب8،7
4/1لحولةا 6 94.

أليعنسعد،سهامعنالليث،عن(5750)الكبير،فيإالطبراليوأحرجه
لهرجتكها".وفيه.رمحا

بنمبشرعنأبان،محمدسطريقمنل@395(دالكبيرافيالطرانيوأخرجه:

لفوجته.وفيصحارمأبيعنمكر،

4/1مسلمرأخرجه. 4 عنالدراصر@ي،محمدلنالحزيزعدعن)كلا((1425)4

لرجتكهاا.رفيه:حازمأبي

بهسهل،عنحومأليلتفردظامربنلكالقطع



-

@الفعائد@لعللدي@لجامع

ةمرفيكلهاالألفاظهذهيقللملمج@التيئأنبهفالمقطوعأيضا-القطع-

وعبرمنها،لفظاقالالنبيئ-@!إنةيقالأنإلايبقفلمالساعة،تلكواحدة

@ااعلمواللهبالمعى،الرواةبقيةعنه

الاحتجاجيمكنلاالألفاظفهده"ةفقالالبقايئتلميذةالحافظوخالف
الكاحألفاظمنالتمليكأنعلىمثلاحنفيئاحتجلوحتىمنها،بواحدة

(2)

تغرفلمفيها،مشكوكجمتالنبىقالهاالتياللفظةلأنذلث،لهيسغلم
ةالقصةفيالتيالأحكامبقيةواماتتعد@لمواحدةالواقعةأنبسببعيئها

مريةلاكذلثفهوفل@ونحومعين،بحدهتحديىوعدمالصدأ@،كتخفيف

"أعلمواللهفبم@

المتن:في@الاضطر@علىأمثلة

معاويةأبيعنحنبلبنأحمدالإمامرواهماالأول:@

عنأبيه،عنعروة،بنهشامحدثناقال:خازمبنمحمدالضرير:

توافيأنأمرهاك@فهاللهرسولانسلمة:أمعنسلمةأبيبنتزيب
النحريومالصبحصلاةمعه

(7)
بمكة.

(6)

(7)

8"المححالنتعلى@النكت 0 9 /2-8 1 شحقيقي.و.0075
3/1الكناساسرحفي@اللا@الطر.

5"الويخةالكت@ 3 4 / تجحقيقي1
6/2مسملهلي 2/2"المعانيشرح@ليالطحاويأحرجهطريقهومن9،1 2 ط.وفي1

وير(35الهلهالشكل!،الشرحوفي(3913)عفالعلعية
.(1822)الأجار!تحمة"

سعد،بيمولىالكوفي،الضريرأبو@عاويةالعدي،التيميحازمئحتدسهر.

هأ95)سةماتبالإرجا@رميعر@حديختليجممتذنقة

6/2الكمالهتهذيب@انطر. 91-2 ه(.مم@)االتقرياو")2675(،93

مأ7لاسةتويت@،اللهرشؤلرلةالمحرريضالأيدعدبنملمةأليبتبرير.

337سعد"ابنطقات"ألظر. 7/3الغالتهاسدو"8،/ أعلامسيررإ21-33،1
3/2البلاءا 0 2را0 0

ةالنحريوموسميالححة،فيعاسرومرالأضص،عبدأيامأولهوالحريوم

يه.أعاحجمينحرونالحجيجلأن



مختلمةبأدفاضدرويواحماحميئاكك@ذارلهؤك@:لالملل
=

إنثممحاويفأبيعلىنجهاضطربوقدالمتن،مضطر@الحديثهذا
أبوفيهأخطأخطأ،فيهوالوصلفيه،الصوابوهوبالإرسال،فعلالحديث
بالإرسال.معلأئهكيفأشرحئممتنهاضطرابعنوسأتكلممعاوية،

راوكلعندالحديطمتنتغيروقدالروافمنعدةعنهرواهمعاويةفأبو

ذلك:وبيادإف@،عليه@الحملمعاويةأبيعنالرواةمن

موسىبنأسدالحديثروىقذ
(1)

بنهثامعنمعاويقعأبيعن

أمرهاقالت:سلمفأمعنسلمفأبيبنتزيتعنأبيه،عنعروة،
بمكةالصبحصلاةمحهتوافيأنعشيهرواللهرسول

كريبأبوالحديثروىوقد
(3)

عقمعاويقعأبيعنالعلاء،بنمحمدة

أنع@!اللهرسولأمرهاقالت:سلمة،أمعنزينب،عنأبيه،عنم،ه@

النحريومالصبحصلاةمكةتوافي

عروة،بنهثامعنمعاولمجعأبيعنالرقيجعفربناللهعد@رواه

أنامرها@النبيأنسلمة.أمعنسلمق@أبيبنتزينبعنأبيه،عن

بمكةالنحريوممعهتوافي

حدثناقال:معاوية،أبيعنحربب@زهيرخيثمة.أبوورواه

أنسلمة:أمعنسلمة،أمبنتزينبعنأبيه،عنعروة،بنهثام

3)

@ه.99)"لتقربا@يغرسهعدوق"ومو.

2المعانياشرح@فيإالطحاويةأحرجه 1 9 / @نرحو@ييلا.93(الحلميةطوفي2

"اسنندمحرفةفيوالحبهقي)1281(،الأخيار"نحمة"وفي(3518)لهالمنكل!،

الرعي@(10169)والعليةط.(3060)
مأ2لثاسةتوليتقفكريب.سالعلاءلنئحئدكربألوئو

3-3ثا/11النلاطأعلامسميرانظر ولتهليص2،كا/2"الحفاظولتذكرة9،6

9/3لتهذيبها 85.

.7ناعن"طاعيأ.@هوسقطلاهك@@الاشدكاراليالبرعدابناحرجه:

.(3254)يبهتقرا@لا.مقبر@ومو:

(79لا/23الكبير"@فيالطبرانيأحرجه.

(2042)لالتقرببهنبشه.نقة1وهر:



=

@للفالائد@لجامعفى@لعلل

بمكةالنحريومالصبحصلاةتوافيأنأمرهاالله-@يلىرسول

عفروبنمحمدورواه
(2)

عنهئام،عنمعاويق@ابيعنالسولسي،

معهالضحىتوايرأنأمرهاجممالنبيئأنسلمة:امعنزينب،عنأبيمط

النحريومبمكة

عنهثام،عنمعاوية،أبيعنالنيسابورييحيىبنيحيىورواه

أنامرهايئاللهرسولأنسلمة:أمعنسلمة،أبيبنتزينبصأبيه،

بمكةالنحريومالصبحصلاةتوافي

عنعروة،بنهامعنمعاويقيأبيعنسليمان،برسعيدصرواه

أنأمرها@تاللهرسولأنسلمة:أمعنسلمفأمنتدزيتعنأديه،

النحريومبمكةالصبحصلاةتواليه
ابنقالفيه.عهالرواةواختلفمعاوية،ابوفيهاضطربهكذا

متا،أيضأومضطربسندأ..دمضطرثالنركماني:

المع@نىبهذاثارإئمافوجدناهالحدي@،هذافتأملناا@اوي:وقال
فيمداضطربقدمعاويةأباووجدنامعاويقعأبيعلى

(3)

(6)

(7)

.(7000)يعلىأدوحرجه.(

ب@ناكيروحدتالصطا@سك@الكويرالسوسيعفروئحتدسئو

ان@
4/1الكبيراالمعما@" 6@مال!الامح@والهيرادا،@م/9النقاشه1و1،1 7 5

.(1820)الأيخر،التحفةرلي(3517)المشكل!@سرح@يالطحاويأحرجه.

ا.ك@ه/ابيهقيةأحرجه(5)ي@67(.اتقربا"نظ@ققةوهو:

@ا("167)والحلصيةط.(30لاهلآئار"واالسننمعرفة@فياليهقيأخرج@
لوعيا
5/1النقي!الجومرإ متةاضطرابعلىحكمهيرالتركصاليابننوافقولص.32

بالاصطرابيحكملاب@ئخظب@منهتجوزفهوأسند،@يالاصطرا@علىالحكمأما
معاويةلأبركنلك،لي@هاوالأمرالوج@ه،واستواءالترحيحبمكانعدمعندإلا

مفصلأ.ض-سبانيكماارسلهسقرلبوالقرلبوصلهمخطى

(3517)عمبالانلىامنكللنرح



محتلفةبالماظصويمأوا@حليتاكد@الال@ثترك@:!ل@للإ
-

سبق-كمابالإرسال-ئعلمعاويةأبيوحديث

أمأمر@رالنبيئأنأبيه:عنهثام،عنالجراح،بنوكيعرواهفقد
بمنىالصبحصلاةتوافيهأنسلمة

أميومأنآبيه:عنعروفبنهثامعنسلمةبنحماد@رواه
الفجروصلتالجمرة،فرمتالله،رسولفأمرهاالنحر،يومإلى@ارسلمة

بمكة

اددراورديادكزيزو@ا@يارالرحمنمحببنداودورواه
()

سلمةامإلى@اللهرسول@ارقال:أبيصعنعروة،بنهئامعن)مقرويخن(،

الصمح،بها@تصليمكةتأتيحتىجمعمنالإفاضةتعجلأدأفأمرهاالنحريوم
توافيط"الثافعي.نسخإحدىوفيتوافقه،أنفا@يومها،وكان

العزيز(وعبدوثاو@وحما@)وكيع،هشام:تلامذةئقاتفهؤلاء

عددأ،أكثرفهمأصحوروايتهممرسلأ،أبيهعنهثام،عنرووهأربعتهم

علىالدارقطنيالحسنأبوالمعللينإمامنصوقدبالحفظأولىوالعدد

المرسلةالروايةترجح

(13754)ثيماأ@ابنأخرجه.

2/0المحاداير@رادالجررلةقيمابنلقلتنبيه. 2 3 تهاليركيع.قالاللالما0
مىأقوله:فيوأخطأأصحالصقالكماتوافي،قوله.ديرأصا@شى،

1لااققريب@ما@خرظلححفطهونجرعابد..دنقةوهو: 49)

1المحاليأ@شرحديالطحاويأخرحه 8 / 53)العلية@رمي22 دثرحوفي(90
1ياالأجار"@تحفةولي(3522)و(3521)لهالتمكلا، .(1825)و(82

4لانقرس@ا."حو@@@ومو.(5)(17لمالتقرس@ااالنفق@ومو. 11).

وديبنحقيقي(1002)مسدهيرالافحيأخرحه
2لهالأمإ،@ 1 3 / طوفي2

33اليهقيطريقهومن45،5-5الرفاء3/35 / (0403)لهالمعرلةا،"وفي51

الوعيط.(63101)و(20101)والعلمبةط.(5703)و
4الكفايقهو@@،95)االثليى@لىالممححالطر: 3 علمأنلاوالمعرفة6،0

1الحديشه: 5 1/2والتذكرفهالنبصرةسرحو"لتحقيفي،4 3 والفتحسنحقبقي،2

1/2"الباتي 2 تجحقيقي.1
1الررقة/5ارقطني!الددمللالظر: 2 .44/98الأحمدي!الممدعلىالالتعيقعننقلأ3



-

ال@لف@الد@لعللفي@لجامع

مسدا.معاويةأبيطريقغيرمنوجاء

تحفة"وفي(3520)لاثار"امشكل@ثمرحفيالطحاويفأخرجه:

النوري-وهوصفيان-طريقمن(1823)لأخبارداا
ابنوهوسفيان-طريقمن(982)/23الكبير"9فيالطبرانيةوأخرجه

عييق@وابن)الئوري،كلاهما:
(1)

أمعنأبيه،عنعروة،بنهامعن
النحر.يومبمكةالفجرتصليأنأمرهالمجزاللهرسولانسلمة:

عنم@عمبةبنقبيصةروايةمنلأنهةيصحلاالثوريطريىأنإلا

فيإلاثقة"معين:بنيحيىقالالئوري،عنروايتهليإلاصدوقوقبيصة
رجلالاكانمحمد:بنصالحوقال"القويبدلثليىالثوريحديث
شيبة:بنيعقوبوقالسفيان@لأمنسماعهفيتكلمواأنهمإلاصالحأ

"خاصةسفيانعنروايتهفيتكلموافاضلاصدوقأثقةكان"
لأنه(4)

منهسمع

معين.ابىذلكعلىنمقصغير،وهو

منعلىأقفلمالخزاعي،أحصدبنإسحاقةففيهعييةابنطريقوأما

القراعات.فيحجةكانأنهيذكرونإتماالحديث،فيجرحهأووتقه
نصفقدفيه،متكلمسلمةاممنعروةسممعفإننلثعلىزيادة
الدارقطنيقالوكذابالانقطاع،وأعلهمنهاسماعهعدمعلىالطحاوي

كاك@نها.عاثةمسندمنجعلهمنومهم

لأتحفةوفي(3523)الاثار"مئسكلداشرحفيالطحاويأخرحه.

1يلاالأخيار" الدراورثي.طريقس(82

2فعي.انلمسندتحقيقيعدالسابقيرليبدركاد(1) 7 ليتجيىوقدواحد،أنهما5
فه.اللهأستغمرمماومنااثاد،أنهصااليوخاللايدصروايكشعحلالمن

المحاصرين.مىالعلمأهللمصالإلباسصفسوقعوقد
7/1والتعدبلادالحرح(2) 7 6/9الكصا@ه@تهدب(3)(722)1 6(4325)
6"الترمنيعللشرح@(4) 6 9 / 8رعتر.@2 1 2 / ممام.@2
.(107)هودالغ)0253(،عقصالمثكلادثرحانظر.(5)



مختلفةبألماظوا@أ@هيححيناكك@دالالثترك@:ل@للا
-

تحفة9وفيي@253(الآثار@امشكلداشرحفيالطحاويوأخرجه:

الرحمنعبدبنيعقوبطريقمن(1827)الأخيارلا

1/4والحاكما(،لها2)داودأبروأخرجه: 5/1والبيهقي6،9 3،3

5)الاستذكار@افيالبرعبدوابن 93 عثمانبنالضحاكطريقمن3/

عنعروفبنهامعنوالضحاك(ويعقوب،لدراصردي،)اثلاثتهم:

لالصواب.أعلمواللهبه.عائثة،عنأبيص

أبايعني:غيره-يسندهلم"قال:أئهأحمدالإمامعنالأثرمونقل

خطا"وهومعاوية-

القيمابنذكرهاالحديثمتنلإعلالأخرمناثاتوهناك

التيممصفةفيأحاديثمنياسربنعمارعنرويماتخر:مثال@
بتفصيل:فلكوسأشرحالمضطرب،منهذاانالغلماءبعضذكرفقذ

عنعتاس،ابنعنا@ععدبناللهعبيدقال:الرهرفي،روى

عزسع@جوراللهرسولأنياسر:بنعمار
عائفومعهالجيثىبأولات()

أضاءحتىفلكعقدهاابتغاءالناسسحس@ظمار،جزعمنلهاعقدفانقطع

الناسحبستوقال:بكر،أبوعلجهافتغيطماء،الناسمعولي@الفجر،

بالصعيدالتطالررخصةرسوله-يخيهرعلىتعالىاللهفأنزلماء!معهمولي@

ثثمالأرض،إلىبأيديمفضربواجم@اللهرشؤلمعالمسلمونفقامالطيب،
وايديموجوههمبها@مسحواشيثأ،الترابمنيقبضواولثمأيديهم،رفعوا

الالاطإلىأيديهمبطونومنالمناكب،إلى

.(782ياالتقرسه5@انقة"رهو:

بهموق،عد@رهر.
(2972)لمجهلتترالا"

2/2المعاد"دزادوا@طر(35الاعفالآنارانكلدذرحفيالطحاويلقله 3

2/2المعاد"انظر@زاد 32 32.

)عرس(.مالةالاللسان!الطرالراحةأجلليلأسالنرولفوالتعري@:

4/2أخمدأخرجه: 1/6والنساني2(،03)ثاؤدوألو2،ثلأ-63 رفي71
في=والطحاويالرسالة،ط(29ويلأالعلمبةط.(300)لةالكرىإ،"



-

و@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

1/1الصعالي،لشرح 1 2والبيهقبئمملأ(،3)الحلميةط.وفي0 0 8 الرعبدراب@1،/

1وك@961دالتمهدافي 09دالاعار!@يوالحلىمي7،8 5-9 (05)والوعي.@6

كيساربنصالحصطرقمنحرمابىط.

1لايعلىئوخرجه.(و( بسحكسالرحمنعدطريقمن(60

بن)عالحبةثلاتتهمبسحاق.ئحتدسطىلقص(1630)يملىألروأخرجه:

حدتن@ةقالالزفرقيص@سحاظبنومحمدإمحاق،سالرحمنوعبدكالط
عنار.عننجاس،ابنصعنبقىب@اللهعدساطهعد

الضوابأنودكراغلطا@الرازبي@فرعةوأباحاتمأباأنفلثثمقالنجهللساثه
أبعناثه؟عدعنالرفرفي،صروياهاللدادعييةسوسفيانمالكروابةهر
1/1الرايقهدنص@الظر.عنار.ع@ 5 5-1 دطالزوايتي@ساقالتسانيلكى5،6

الوكلامماةوقالالرسالةط.(297)و(296)والحلميةط(130)و(030)الكبرى"إ
أعلم!.وا"محمو@
عتلى:صأبيصعنتجفلنالهعبدساثهعيدوحليث
بنسميانعى(143)والحيديبتحمقي،يلامأدالخمنشد"فيالتافعيئأخرجه.

1/1المعالياشرح"فيوالطحاوي6(،5للاماحهاسوأحرحه. 1 الحليةط.وفي1
@ينر.لنعمروطريقمن(641)

وثياهلأا/النسانىوأحرج@
ط.(297)والحلميةط.(301)لةالكبرىا،"

1/1"المعاليالذسحليوالطحاويالرسالة، جاروالن3(،6لاالعلميةطاو@ي0
("1 2واليهقي1(،3 0 8 / مالك.طريقمن1

الاعرا:"فيالحارميطريقهومىبتحقيقي،(87)دالئنندايرالا@عىوأخرحه:
9 مممر.عنالئقة،أتجرلاةقالحزماب@ولالهأطالوعيط5

لنالهنجدب@الهعبيدعنالزهري،عنومممر(وسالك،وعمرر،)سميان،ةأربعهم
الرافلان.قالكماالمحموظةالزوايةويرب@عتار،صالي@عنتجة،
به.عتار@صكفبناللهعندلناقهعيدحديتمنتحرطريقرله

ا/"المعانيدشرحفيوالطحاوي1(؟633)يعلىوأبو)736(،الطيالسيئاحرحه.
1 1 2واليهقيللا(،2)الحليةط.وفي1 0 8 / ذت.أبيابنطريقس1

وابن1(،632)يحلىرألر4/03،2أحمدطريقهوص)728(،لرراقاعدوأحرحه:
سمر.صك@971الت@هيد""فيالبرعبدوالن)535(،دالأرسط!فيالمندر

طريقمنم@71)ساجهوابن)913(،ول@13(داودوأبو4/13،2احمدوأخرجه.
يزيد.بنيون@



مختلمةلألفامدرويحمينأ@احماككبذارلهضكلت@لالعلل
-

بالتيممأمرهالئبيئ-ك@أن"@لفظ:اقيممفيلعمارآخرحديثوقد@رد
تقول@نيكفيكإتما"رواية:وفيوالكفين!،للوحه

(1)
ثتمهكذا":بيديك

كفيهوظاهراليميى،علىالمالمسحثمواحدفضربةالأرضضرب

مسحثتمفيهما،ونفخالأرض،بكفيهيالثبيئضرب@رواية:وفيووجههإ،

ييوواحدمه؟ضربةالأرضبيدي@ضربثتم"روايةوفي@،وكفيهوجههبهما

@لوجهيكفيك9رواية:وفي"،حدةواضربةلكفينوالوجهباوأمرني"ةرواية

و@لكفانأ

إلىالعلماءبعضدعامضاالأول،الحديخثعنيختلفالحديثفهذا

العثمأهلبغضضغف"الئزمذي:الإمامقالبالاضطراب،عليهالحكم

سحد.بناليثطريقمى(565)صاجهابنوأخرحه:-

بنائهعيدعنالزفرفي،صوالليت(ون@،وومحمر،ت،أليس1)آرلعنهم

منينمعلنماللهعبيدلكنمحموظةروايةرميلهعئار،صعنبفبنائهعبد

4الكمالهتهني@@انطر:عئار 2 / 5(4242).

4/1النهايهديإالأنرالنقال(1) الأفعال،جميععنعرةالقولتجعلدالعرب.24

أي:برجله،وقالأخذ،أيبيد-قاللمحتقولواللسال@الكحميخرعلىوتطلقه

(6781)و(6771)ثةأبيوالن9(،)طالرزاقوعدل@36(،الطياليئأخرجت(2)

4/2وأحمد1(،686)و 6 93و3 و1
7ه@لدارميوا03،2 1/9لئحارقيوا@،4 2

1/9ؤئنلملاك@(،93وا/ك@(8) (323)و(322)ثاؤدوابو1(،01)(3لعلا21

1والنسائيئ6(،5لاماجهوابن)723(،و(32وللا(325)و(32ولا 6 5 / ارهلأ1

6و 1او9 7 0

العلميةط.(305)و(304)و(303)(302)لةلالكرىا،ولي

خزي@ةبنرا)521(،الجلىردواسلة،لرسااط.(301)ر(030)و(299)و(2)هاو

1/42عوانةوأبوشحقيقي،(2)ملاو(267)و(266) وا/552مأ77)و370)0

1/211المحانيا@نرحليوالطحاوي@،م@7@-@مه3@652وا/(882)-(878)

1و 1 (651)و(650)و(649)و(648)و(646)و(645)الحلمبة.@وفي3

91)و(1308)و(1306)و(1303)و(1267)حانوابن)256(،و 3،)0

1والذارئظنيئ 83 / الرمالة،ط.(107)و(007)و(69ولا(6ولعاالملبةط.1

1/2والببققيئ)118(،"دالستخرحفيئحيموابو 0 من(3ل@.والعرقي2،1و.9

عنار.عىطرق



-

ثللفالائد@لعلل@لجامعلي

حديطعةرويلماثوالكفينللوجهالتيممدييت@هالئبيئعنعقارحديث

دالاباطواالمناي
(1)

فمضطربعمارعنالبابهذافييروىماكلالبر:اعئدابنوقال
"يهمختلف

يعني:جدأ-منكرحديأوهذا"الحنبلي:رجبابنالحافظوقال
راويهالزهريأنكرهوقدينكرونه،العلماءيزللمعمار-عنالأولالحديط

@رويوغيرهما،داودوأبوأحمدالإمامذكرهالناس،بهيعتبرلاهووقال:

ورويالتمععبيدمنإلاأسمعهلموقال:بصيحدثأنامتغنهاالزهريعن
حدثإفايغضبكادأنهمكحولعنورويهو!ماأدريلاقال:أئهعنه

لي@ةوقالبهيحدثأنامتنعأئهعيينةابنوعنالحديث،بهذاالزهري
اختلفواأيضأ:وقالبمئيء،لي@فقال:عهأحمدالإماموشلعليه،العمل

عليطالعملأرىماوقال:يهابهالزهريوكانإسنادهفي

والثانيالأولالحديثي@بينيوفقواأنحاولواالغلماءبعضانإلا
قاليح@ح@.الئبيئئونفعلهممنالأولأنولاعتباروالتأخر،النقدمباعتبار

ةأجنبأئهالاخرفيحكىكماص@النبيئ@ؤنفعلهمفيهحكىإنماةإالأثرم

"والسلامالصلاةعلبهفعلمه

بئالتبيئتعليمقبلالتيممايةنزلحيثهداكان"حباد:النوقال
عمازسأللماوالكفينللوجهواحدةضربةعلمهئمالتيمم،كيفيةعمارا

@االتيممعنالنبي-@ز

فهوالمناكب،إلىتيممناقال:أئهعفارعنرويوما"البغوقي:وقال
التمعكنفسهعنحكىكماةإوقال@طاللهرشؤلعنينقلهلمفعله،حكاية

إليه،انتهىوالكفينبالوجهوأمرهرلمجالنبيئسألفلماالجنابة،حالةفي

(3)

(5)

.(144)عق@الزمم@حامع

2/2الارلمجهلغ@ 52.

(1310)عقبصحيحهثي

1التميا"(2) 8 0 /7.

1الرابقهال@صص 5 6 /



مختلفةبأدماظصويواحمأححيتاكص@داللخترل@:لالحلل
-

فعلهأعنوأعرض

فيوردأتهعليهيشكلالنحوهذاعلىتوجيهمنذكروماقلت:
.@بأيديهم...فضربوااللهرشولمعالمسلموددفقامالأول:الحديث

وابنيعلىوأبوأحمدالإمامأخرجتخر:مثال@

والخطيبخزيمة
()

جريج،ابنحذثناقال:روحطريق:من

شيبةبنمصعبأن:(7)مسافعبناللهعبدأخبرنيقال:
عنأخبره،(8)

جمت،التبيئعنجعفربناللهعبدعنالحارثبنمحقدبنعقبة

ير(2)(30لاعقصالةالنرح(1)
2الئنسمه" 0 4 /1.

شحققي.(0331)صجخهلي(4)(6792)ملهفي(3)
دي(5)

5لغداد"تريح" 3 غنهنهالموضع،هدافيمقطالطبحةم@يروحصل3/

العر@4/6*@انر@
فاصل،ثقةالضري:ئحتدأبرالقيسي،حانسالعلاءسجادةسروحفو.يلا(

مأ207)وقيل.هأ،205)سنةتوفي

9/0اف@ءاأعلامالسيرا@طر 2اسماسهوالمراة2،4 3 (1962)رالالتؤيسه2،/

الحجمي.المكي،العدوي،ك@اد،ستيبةسائهعدبنمافعساثهعندئر.(7)
مأ.9لهمةتوفيححر،وا@نوالذبيالمزيكةكت@

4/2@ما@ا@ال@هديبنظر:ا 2له@س@لكاوالا@،@0،5@83 9 (1136@ققريب@ا1و@،7

انحدنجتلنالححبي.المكي،الع@دربصبفحيرسسيخةسمصع@فؤ.يث@

11ولا@كمالالتهذبانظر. التقرباوا)5645(،@والالكاش@)8756(؟2

(6691)

أحمد،الإمامشيئححعسماهكماعتقيوالضرا@.غقته،1الد"هناميمكدالا(

)كث@4(:هاه/الكمايه@قهديبلحيالمريعةنقله@يتاأحمد-الإمامقالوقذ

دمنا.(1033)عفخزيمةابنوقالمحمد!بىعنةئو@تماررح،فبهالرأخطأ

عىالرراقوعدئحندسححبمقاذاسمه،ليجريحاب@أصح@يخلفالئي

تي@@كلتةالنساتي.عنةقالوقذ"علميحبالضحنحومحائحق@لنعتة
الكير"النارلخالظرإلأس!.لهيكن2أ@ركته"عينةالنوقالسمعروفأ،

.(4373)هاالكمالاه/تهذبو"1(،923)2ها/6للخاري

الحشة،لأرضولدالأجماد،أحدالهائمي،طالبأبيبرجععربناللهعبدفؤ(10)

هأ90)سةتوفيوفيلأ،@@.)@سةنرديصجة،وله



=

@للفعالد@لعللدي@لجامع

فهذا@ا.جالنوهوسجدتين،فليسجدصلاته،فيشك@امنقال:

النسائنأخرجهفقدالأخير،لفظهفياختلفالحدي@
(1)

طريقمن

حجاج
(2)

عنمسافع،بناللهعبدعنجريج،ابنعن)مقرونين(،وروح

عتبةعنشيبة،بنمصعب
(3)

قالبه:جعفر،بناللهعبدعنمحمد،بن

@@جال@)وموروح:وقالدما@له@،@)ج:بقاللئسائى:إا

التسائىوأخرجه
المباركبناللهوعبدئسلمبنالوليدطريقمنأيضأ()

يعلىأبو
(6)

مخلد.طريقمن

بناللهعبدعنجريج،ابنعنومخلد(المبارك،وابن)الوليد،ئلاثتهم:

قالقال:جعفربناللهعبدع@محفد،بنعتبةعنمسافع،

"يسلممابعدسجدتينفليسجدصلاتهشكدمنالله-لمج@:رسول

2واللغاش@1/الأسما.تهدب"الظر.= ا@ه،90)11،/4"الكمالتهديبو@6،3
.(3251)لتقري@اودا

3/3دالمجتبى!في(1) 1لالهالكرعه،و@0 الرسالة.ط(1175)والملم@ة@(17
3كعدادنرلالأصل،ترمديضحتد،بوالأعور،(المصيميئحضدبنحجعفو.(2)

ا@مص@ص@ه،
سنةتوفيموته،قبلبغدادقدملماعمره@خرلياختلطلكتهتجت،تقة

التقريبهوإثا(،2)الكاشممهو@)2111(،مملأ-،2/6الكماالهنبت@"انظر
.)311،(

ودي)غقمطالمحتبى@@في(3)
يحلى.وألياحمد،عنداركدسبئماوانطر)عتق@الكرى"@

3/3"المخيفيإ(3 1روعقيبلهو@الكبرى"،0 ط.(1175)وعقبالعلميةط.(17
لة.لرساا

1ولط(593)لهولالكبرىا،3/03لالمجى!في(5) العلميةط.(1721)و(71
الرسالة.طا()كلااو(1172)و(597)و

.(6802)مشدهلي(6)

نيبته.لن@مصصذكر.يهت@التدمذا(7)
فرقولاالتليم،@مد@ةالرلد@هرايةأعلى،لاللفطومخلدالماركساللهعبدرواية(8)

بيهما.



مختلمهبألفاظرويمأحميتا@ا@كك@ذالالخشرك@:للعلل
=

لمزيوالبيهقىواكألشاواودابو@وأحمدأخرجه:وأ
()

حجج.طريقمن
يعلىوألوحمداوأخرجه:

(7)
روح.عن

عنمسافع،بنألتهعندعنجريج،ابنعنوروح()حجج،كلاهما:

لبعدمابلمظ.بهجغفر،بنعثداللهعنمحقد،بنعتبةصشيبفبنمصعب

صلاطا.منفرغا@@"بعضها:وفييسل@أ)بعد@نبعضها:وفييسلم(

قثلأئهمنةويفهمجاليأ.)وهولفظه:فياضطربالحديخثفهذا

بنالوليدروح،خالفوبذلثيسلم(.)بعدمالأخرى:اوالزوايةالتسليم،

إحدىجاع@فقدوأيضأمحمد،لنوحجاجالمباركبناللهوعبدمسلم

الاختلافهذاأنعلىصراحةيدلفهذاالجماعة.روايةمثلعنهالروايات

بناللهعدفإنالاختلاف،هدابغيرمعلرلوالحديثقبله،ممنأوروحمن

وقدلئن،شيبةبنومصعبتعديح،ولابحرحدكرهمنعلىأقفلممسافع

ترجمتهما.تقدمت

ومنهمشيبق@بنمصعبيذكرمنفمنهمالسند،فياخراختلافوهناك

روايات.جاع@بينمابإثباته،وحججروحروايات:فجاع@يذكره.لامن

السند.منسقاطهب@ومخلدالمبارك،وابنالوليد،

بعضهمعدهحتىمتنهفي@لو@سعالاختلاتحصلومما@

صليتقال:حدث@،اثهر@حهمالكبنأن@عنقتادة،روىمامضطربأ:

لثهئقتد"بيستفتحونكانواوعثمانوعمر،بكر،وأبي@@التبيئخلف

11/2@الئةفي(1) .@1033@@سهفي@2@.05

.@ا@71ولاالحلمية@ا@731@لهالكرى!،@وفي3/03الالمحتبىير(3)

لة.لرماا

الكرمح@2/633.النلي(4)
4/2الكمالهتهذب"في(5) 83(0535).

2@الئطفي(6) 0 5 /1-2 @لأ@...@مسدهفي@7@.06



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

لاوالقراعةأولفيالرحيمالرحمناللهبسميذكرونلاأقئ@ى،رث

آخرها.في

اللفظ:بهذاقتاثةعىرواه

3/2أحمدعندلأوزاعي:ا لإمام!اخلفالقراعة"فيوالبخاري2،3
2/1ومسلم)021(،وا(الا (1657)عوانةوأبي)25(،(39لا2

2/5والبيهقي(1658)و 0

(496)خزيمةوابن)181(،الجارودابنعندعروبة:ابيبنوسعيد

-(1803)حبانوالنبتحقيقي،

ط.(923)والفلاحط.(95لامسندهفيالجعدابنعدوشعبة:

3/1وأحمدالحلمية، 7 فيوالطحاويلتحقيقي،(495)خزيمةوابن2،7وه9
2/1،5والبيهقي1(،631)العلميةط.وفي202الاثار@1/محانيشرح9

(582)لبغويوا

(1)

(2)

والموا@نحري@،وموإسحا@اعنقادة،الصوقعالمطوعمنالروايةسهلي
2/1المهرة!إقحا@@ألطر.أنى!صقادة،عن@ 87(1518).

الوليد-وموعه-الراويلأنصحصهملأعلهاالأ@زاعيروايةماالو(السيوطي.قال
يقطلمأنهنت@)نشحمطسبسماعهصرحفدكاد@نالترلفتملي@يحل@

بل@كتبمنعلىأملىيكرنأنلدفلااكمسؤلدلقتا@ةأحدوقتا@ةالأوراعيي@
لهتقومفلاضاطيخرأومحروحايكونأنفيحتملالكاتصهدايسئمولمالأ@زاعي،

اصقطاعها،يرىلعصهموأنالخلا@،منبالكتابةالروايةأعلفيمامعالحجة،
122/،الراوياتدربانظر:، 1لإيضعاوالتق@دلب@وتىن5،6 21.

آحرو@صالأوزأعيصالحديتمدالررى
2/1ملماحرحه ساثهعدلنإسحاقعنالأصزاعي،طريقس(52)(39له2

أئهةطلحةأبي
لمطشفىالبلةنفيحديثأيفلكيؤكرمالكبنأصسمع

1/3الدارقطيوأخرج@ 1 الأ@راعي،طريقسالرمالةط.(1207)والعلميةط.6
يجهرب.يما@القر@بأميفم@حونكانوا"@لثظأصعنطلحقىأبيبنبسحاقعن

الرحصاقهسميقرألالركلهموهوآخر،للفطضعبةعنالحديتهداوقد@رد
المحقا.اقغ@ثاالرحيم



محتلفةبألما@حمينا@احمأ@ويككبذالالثترقى:رلصلل
-

2/1النسائيعندلمقرونين(:عروبةابيبنوسعيدوشحبة 3 وفي5
الرسالة.ط.ما()اوالعلميةط.(97لالهالكبرى@،9

1/3الدارقطنيعند)مقرونين(وسفيانوشعبة 1 1وللاالعلميةط.4 18)

لة.لرساا0ط

1/2الآثار"معاني@اشرحفيالطحاويعندوشيبان 0 العلميةط.وفي2

(2071)و(953)مسندهفيالجعدابنعد)مقرونين(وشيبانوشعة

1لاحبانوابنالعلمية،ط.ا(ويلالما(922)والفلاحط. 79).

1/3الدارقطنيعند)مقرونين(يحيىبنوهماموشعسة 1 العلميةط.5

لة.لرساا0ط(1204)و

.(1191)حميدلنعبدعندالعرزميعبيدبنومحمد

اللفظ:بهذاقتاثةغيرأنىعنرواهوكذلك

(3731)والفلاحط.(7141)مسندهفيالحعدابنعندالبنانيثابت

فيوالطحاويبتحقيقي،(497)خزيمةوابن2،لملأ/3وأحمدالعلمية،ط.

1/0الآئار"محاني)شرح .(582)والبغوي1(،671)العلميةط.وفي32

2/1النسائيعندزافانبنومنصور 34-1 3 لهالكبرى"،@اوفي5

الرسالة.ط.كا(.)والعلمبةط.(978)

.(1802)حبانابنعندتلابةوأبو

شرح"فيوالطحاويبتحقيقي،(498)حزيمةابنعندالبصريوالحسن

1/2الاثار!معاني 0 1لاالعلمية.@وفي3 الكبير""فيوالطبراني6(،1

77أحمدأحرجه: 2و31/ يعلىوأبو5(،1)و(05)(39لا2/21وملم7،3

شحقيقي،(494)حريمةراس)381(،و(181)الحارودوابن)5423(،ر(3".5)
1لاجانواسملأا(،6)4ماا/عوانةوأبو 1/3والدارقطي9(،7 1 العلجةط5

2/5والبيهقيالرسالة،ط.(1200)و أولهأن@،صتاثضعىتسفطريقمن1



=

@لف@ائد@@لعلل@لجامعفي

فيالمقدسيوالضياءالطبعتين،كلتا(8277)له"،الأوسط@اوفي(739)
5/4رة!لمختاا" و(1877)92

052(1878).

مالكبنأنسعنوالحسن(قلابقيوأبوومصور،لثابت،آربعتهم:

الققدم.فتاثةحديتبنحو
أوالبسملةلنفىالترضفيهليىآخربلفظوردالحدياهذاأنإلا
أن@.عنأبضاقتاثةطريقمناللفظلهذاوردوقدبها،الجهر

ا/له"،الأم"وفيبتحقيقي(209)مسندهفيالافعيعندأيو@رواه
1 0 2الوفاء2/ط.وفي7 1يهوالحميدي4،4 3/1وأحمد9(،1 1،1

والثساليمأ،ا3)ماجهوابن)721(،"لاماماخلفالقراعة"فيوالبخاري
وابنالرسالة،ط.ول@79(العلميةط.(97للالهالكبرى@،@اوفي2/331

.2/51لبيهقيوا)281(،رودلجاا

1/3الدارقطنيعندالقطانوعمرانوشحبةحمادصرواه 1 العلميةط.6
لة.لرساا0ط(1206)و

.(797)معجمهفيالأعرابيابنعندالطويلحميد@رواه

4لافيبةأبيابنعندعروبةأبيبنسعيد@رواه 3/1وأحمد4(،1 0 1

2وه يعلىوأبي)121(،"لإماماخلفالقراعة9فيوالبخاري2،5وه0
1/4عوانةوأبي)1313(،و(2984)و(2981)و(2ها.) 4 1لا9 6،)5

1/2الاثار"معانيشرح"فيوالطحاوي 0 .(1162)العلميةط.وفي2

3/2وأحمد1(،975)الطيالسيعندشعبةورواه ا/والبخاري7،3
1 8 الجارودوابن1(،18)و(171)له"،لإماماخلفالقراعة@وفي(743)9

2/5والبيهقيبتحقيقي،(492)خزيمةوابن)281(، السننمعرفة"وفي1
تاريخ"فيوالخطيبالوعي،ط.(3127)والعلميةط.(724)لهلآثار!،وا

7/33د"بغدا 6و8/503لغرباط.وفي33وه4
03.

3/1وأحمد)4614(،شيبةابيابنعندالدستوائيهنامورواه 1 4

1و 2و83 لإمامااخلفالقراعة"فيوالبخاري1(،042)والدارمي7،3



مختلفةبالفاظصويواحمأحديثأكك@دارلهضل@:لال@لل
-

.(2831)و(9832)بعلىوأبي)287(،ود@اوأبي1(،25)

3/2أحمدعنديحيىبنهمامصرواه @يوالبخاري8،9
خلفالقراعة"

.(123)لالإماما

وابن2(،1لىالإمام!خلفالقراعق1فيالبخاريعندعوانةأبوورواه

2/1والساثي)642(،والترمذيم@،ا3)ماجه (975)لهلأ،الكبر@"وفي33

بتحقيقي.(491)خزيمةوابنالرسالة،ط.(977)والعلميةط.

وهثام،وسعيد،وحميد،ان،وعمروشعبة،د،وحمايوب،)أتسعتهم:
وعمربكروأباعح@النبيئأنبلفظ:أنىعنقتا@ة،عنعوانق@وأبووهمام،

التعرضدون.@ألفال@رتدنهلئتد"بالقراعةيستفتحونكانوار@وعئمان

للبسملة.

الرواية.هذهبنحوأن@عنأخرىطرقمن@روي

2لملأاو/3أحمدعندوحميدوثابتقتانعنسلمفبنحمادرواه 8،6

.(1800)جانوابن)3903(،يعلىوأبي

/3احمدعندحميدذكر@ونوقتاثةثابتعنسلمة،بنحماد@رواه

2 (581)والبغوي)221(،"لإماماخلفلقراعقا@افيوالبخاري0،3

خلفالقراعودافيوالبخاريل@414(،شيبةأبيابنعندحميدورواه

.(126)لألإماما

.(787)معجمهفيالأعرابيابنعندثابتصرواه

)821(،"الإمامخلفالقراعق@@فيالبخاريعند@يناربنمالكصرواه

1بغداددالاتاريخفيوالخطيب 0 6 / 1 3الغربط.وفي0 1 6 / 11.

قتادةروايةبنحوأنىعنلك(وماوحميد،بت،ونادة،)قتاأربعتهم:

البسملة.لذكرتنطرقلمالتيالنانية

لفظهفيعليهماختلف@االتمهيد@1:1/714فيالبرعبدابنقال

اللهبسميقرؤون:لاكانوافيه:يقولمنمنهممتدافعأ،مضطربأكثيرأاختلافأ

الرحمناللهببسميجهرونلاكانواةيقولمنومنهمالرحيم،الرحلن



-

يالف@الد@لعلل@لجامعدي

منومنهمالرحيم،الرحمناللهبسميتركونلاكانواقال.منومنهمالرحيم،

تقوملااضطرابوهذا@ألفل@يرقهلطتد"بالقرا@يمتتحوفىكانواقال:
الحديط،هذاعنسئلأثهأن@عنرويوقدالفقهاء.منلأحدححةمحه

1:"لإيضاحواالتقييد"وانظر.ونسينا"كبرنافقال: 2

2"الراوي@اتدريبفيالسيوطينقلهديماالبرعبدابنوقال 5 6 /1:
اخرفيذلكزادالذيأنالبسملةنفييردلمأنسأآنعلىيدلومما9

اكانسأله:سلمةأباأنعنهصحمالأخطأ،بالمعنىروىالحديث

الرحمناللهسمأو:العالمين،ربدثهبالحمديستفتح@اللهرسول
احدعنهسألنيوماأحفظه،ماشيءعنسألتنيإنكفقال.الرحيم؟

قبلما.

أئهملاالكتاب،بفاتحةالقراعىيبداونكانواأتهمرجحالتافعيأنإلا
@@قال:إذالرجمالرحمناللهببسميجهرونلاكانوا

أمبقراعةيبدأونيعني
اللهلسميتركونأنهميعيولاأعلم،تعالىواللهبعدها،يقرأأنقبلالقرآر

لاثار@واالسننوالمعرفة4(،2للاعقبالترمذيحامعانظر:الرحيمالرحم@

"الراويولأتدرلبالوعي،ط.(3120)والعلميةط.ل@27(عقبللبيهقي

1/2 1@ا:والإيضاخالتقييدو"5،5 19.

هذاعلىوالعملصحيح،حديتهذا".(24للأعقبالترمذيوقال

بيستفتحونكانوابعدهم:منوالتابعينبميهنهالبيئأصحابم@العلمأهلعند

يبدأأنيرىفعياثوكانوقال:@،الفلمى@ربلتهث@تحتد
بالقراعةجهرإذابهايجهروأنالرحبمالرحمناللهيسم

منالعلمآهلأكثر@اف@ب:(583)عقيبلماالسنةشرح"فيالبغويوقال
بكر،أبومنهم:بها،ئسزبلبالتسمبة،الجهرتركإلىبعدهمفمنالصحاتجع
مالك،قالوبهالنخعي،إبراهيمقولوهووغيرهم،وعلي،وعثمان،وعمر،

ابنعنورويالرأي.وأصحابداسحاق،وأحمد،لمبارك،ابنوالثوري،وا
الرحيم،الرحمناللهبسمأقول:وأناأبيسمعنيقال:مغقل،بناللهعبد

معوبكرأبيومعكع،الثبيئمعصليثقدوالحدث!باكائنيئأفيفقال:



مختلفةبألماض@وا@أ@ويححيثاكد@ذاةللحثشرل@ألحلل
-

صليت،أنتإذاتقلها،فلايقولها،منهمأحدأأسمعفلمعثمان،ومععمر،

@لنل@ب@إ.رل@لقئددنه"فقل:

1/3333الرايقهنصب"فيالزيلعيقال ألفاظهوكل1

كانوافالأول:ألفاظسبعةوهيبعضأ،بعضهايصدقواحدمعنىإلىترجع

أحدأأسمعفلموالئاني.دا.الرحيمالرحمنالةبسمالقرامحة:إيستفتحونلا

@يقرأ:اويقول
يقرؤون:يكودوافلموالثالث:الرحيمالرحمناللهسم

"
اللهبسميجهر:إمهمأحداأسمعفلموالرابع:."الرحيمالرحمناللهبسم

"يجهرونلافكانواوالخام@:."الرحيمالرحمن
الرحيمالرحمناللهبسم

"يسرون:لكانواةوالسا@س
فكانواوالسابع:الرحيمالرحمناقهسم

صخحهالذيهواللفظوهذا@لفلمى،ربدنهلطته@@القرآن:يستفتحون

لهقتادةغيرولمتابعةقتادة،عنلهالحفاظلروايةسواه،ماوضقفالخطيب

وحملهبها،مث@غيرهوحعلأن@،صالمحكماللفظوجعلهفيه،أن@عن

جه،بوالمنافيةللألفاظمخالفغيروهوبالاية،لابالسورةالافتتععلى

ذكرغيرمنبالآيةالافنتاحاللفظهذاحقيقنف@لها؟مناقضايجحلفكيف

فيقولهكدهويفموجب؟!بعيرعنهالعدوليجورفكيفسرأ،آوجهرأالتسمية
فيولاالقرا@أولفي"الرحيمالرحمناللهالبسميذكرونلامسلم:رواية

الحلمبمكنهماينفيإتماأنسالأنالجهر،نفيعلىمحموللكته@خرها،
الإمامكونوأمايجهروا،لمأنهمعلمالقربمعيسمعلمإناتهف@باننفائص

سكوتوالقرا@التكبيربينيكنلمإذاإلاإثواكهيمكنلافهذايقرأهالم

لممناقرامح@عدمعلىهذاأن@بحديطاستدلولهذاسرأ،القراعةفيهيمكن
والسمع،والاستفتع،للذكر،نفيهفيكونوغيره..كمالكسكوتأهناير

دافلموقوله.@ا،يجهرونلادافكانواقوله:عليهيدلبذلك،الجهربهمرادأ

لاإذنفيها،علىولاسرأ،للقرا@فيهتعرضولايجهر@،منهمأحدأأسمع

عنلتسألنيإندسأله.لمنقالوكذلثينفيها،أويثبتهاحتىبهالأن@علم

سيء
صسمعأوخبارب@يحصلإثماالسريةبالقراعقالعلمنف@أحفظه،ما

د@هيلتذ"بالافتتاحفحملوأيضأمنهما..ثيءالحديطفيولي@قرب،



@ئديالط@لعلل@لجامعفي

الأفهاموتمخهالقربحةتستبعدهمماالايةلاالسورةعلى@نئ@ب@رت
يفتتحونكانوالقيل:الحمدابسورة"لافتتاحاأريدلووأيضأالصحيحة..

فيالمعروفهوهذاالحمد،بسورةأوالكنابلفاتحةأوالقرانبأمالقراعة
فلم"آلفلميفربللهآتحتد"تسميتهابوأماعندهم،تسميتها

بقوله،يحتجاحدعنولاوالتابعين،الصحابفعنولابم@ر،النبيئعىينقل

الحمدإ،"قرافلانيقولون:متأخرأفعرففقطبالحمد"9تسميتهاوأما

رللى@لفلب@؟!لنوثقتد"بالقراعةيستفتحونفكانواقوله:منهذاوأين
للمخالفوألىصحيحبدليلإلاالسورة،بهيرادأنيجوزلاهذافإن

الروايةوأنخطأ،بالبسملةالجهرنفيفكرأنأعلم-والله
الفاتحة،بسورةيستفتحونكانواالراشديروخلفاعه@ثيه@النبيئأنلببانجات

نفسه.بهائسمعالاماموانبالبسملة،الجهرعدمنرتجحأتاعلى

23/2المسانيد!جامع"ةوانظر /23و(5022)و(022ولا(0322)7
6 1و(2290)و(2289)4 2 8 / 23-1 2 (2471)و(2470)و(2468)9

23/1و(2472)و 8 2و(5126)0 77 / 2 23/2و(2856)3 3 (2@هي9)1

02)و 12)و(74 5"المهرةإتحاتو"4(،7 37 / 5وا/(66لا1 المه6)87

2/1و(876)06وا/8 8 2/1و(1851)5 8 9(15 المسنداولأأطراف1(،2

5 8 / 14(782).

عقدفابنمنهم:العلماء،منعددبالبسملةالجهرفيألفوقد

لأالسيرافيالذهبيذكركماهأ332)سنةالمتوفىسحيدبنمحمدبنأحمد
15/3 جزأينفيبالبسملةاكابهالبغداثيالخطيبألفوكذا5،2
18/2السير!1فيكما الراية!@نصبفيكماالهاليعبدابنوقال9،1
خزيمة،ابنمنهم:جماعة،بالتصنيفالمسألةهذهافردوقد@م:1/5

حليتيحفظبسرانلكان"مهدي.سالرح@نعدتالفقدنظر،ليهالكحمهذا(1)

2/1دالمستدركاانظر.االحمدتحمطكماإسحتىابي 7



مختلمةبألفافلصويوا@أححيئاكد@داةللهضك@لال@لل
=

."وآخرونالبر،عبدوابنوالبيهقي،والدارقطنيحبان،وابن

قال:شهاب،ابنروى@اومتنا:سندافيهر@ويهومما@فطرب@

الرحمنعبدبنبكروأبوالرحمنعبدبنسلمةوأبوالمسيبابنأخبرني

صلاةلمجزاللهرسولصلىقال:هريرةأباان:(2)اللهعبدبناللهوعبيد

ابنالثمالينذولةفقالإحداهما،منركعتينفيفسثمالعصرأوالطهر

يانسيتأمأقصرتزهرة:بنيحليفوهوالخزاعينضلةبنعمروعبد

فوفقالتقصر@اولمأن@،@الم@ت:اللهرسولقالالله؟!رسول

علىغوناللهرسوذفأقبلال@ه،رسوليافلكبعضكانقدالشمالين:

(2)

3الرايتاشمبليالزيلعيقال 5 9 / لماالدارقطيأنمنايحالناحكى@وفد1

@عصمأتاهحرعأ،فبهدص@الحهر،نيء@ينص@أملهالعصصألهمصرصرد

@البيصرريماكلفقال.@لك،سبالصحيحيحبرهآدعليهداقسمالمالكيقي

وصعي@اصحغفمحهالصحالةوأماصبصحيح،فلي@الجهرلي

تلانةوتارةيخرحهسأرلعةيدكرتارةالرهريأنبحدالرمريحديتلطرقالمتغ

سمعئط@بههبلمه،اعطرابأيحدلاالأمرلهدابأحلمميمردوتارةان@وترة

اسقاللحص،بعصهميقرنأويمردالحديتيسوقوحيماأربعتهممنالحلبت

2التمهيد،ليإالرعد 33 مذاعلىبحنأالاسأكنرغدشها@النكاد@.3/

عنومرةعنهم،مرةبهلحذتحماعةالحديتديلهاحتمعربسا@كادالأن

حديتأدحل@رلماححينه،حي@برلاطهقدوعلىبحصهمعىومرة3،أحد

للمالكللحقه@رلمارعير@الاثكحديتفيصعكماسعضحديثفيلعصهم
اخلصللهداالمد@رة،لهتأتيماعلى@وأسد،فوصلانثرع@رلمايسنده،

"قلامالكويينأحاثتصكرأ@ياخلاماعليهأصحابه

البدينديلحديترواية

يصلومرةعرما،حعاعةومرةاثينومرةواحدآ،فيهيدكرلمرةجماعةعهرواه

1يقطعرمرة
0.

8"العللشرح@فير@ابنوتال 1 6 / حديتلي@جمع@ثاالرجلإن@ممام.@2

مدايقبلفلاتثق،لملمطهمأندالطامرواحدفسجاقةاسديثوصاقج@اعف

الرمريكادكماواخلا@همسيوخهاتماقيعر@لحدبئ،متقىحاطمنإلاالجمع

علىيكرالتيوحبينالجمعوكادوغيره.الإفكحديتليلهشيوحبينيجمع

نمع@ةأنكروقدوعيرهإسحاقاسعلىأنكركمامذا،يضطلام@وغيرهالراقدي

"الأعراليعوتعلىأيضأ



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

فقامالله،رسوليانعمقالوا:"ذو@ليدين؟@صدق9فقال:الناس،
@زاللهرسولأنمنهمأحذيحدغنيولمالصلاة،فأتمكجاللهرسول
اعلمواللهنرىفيماوذلكالصلاة،تلكفيجالقوهوسجدتينسجد
استيقنحتىجمزاللهرسوليفنواالناسأنأجلمن

طريقمنبتحقبقي(4201)خزيمةوابن)7941(،الدارميأخرجه:
الإسناد.بهذاالزهري،عنالليت،

فقدفيه،الزهريباضطرابمعلولأئهإلاالصحة،ظاهرهحديثهذا

الحديث.هذامتنفياضطرابهعنومرسلأ@ضلأموصولأ@فلنةعنهروي
الموصولةالرواياتلأما

2/2أحمدطريقهومن)1443(،الرزاقعبدفأخرجه: والنسائي7،1
3/2 )4511(،و(570)والعلميةط.(1153)و(565)لهالكبرى"،9وفي4

2/3والبيهقي)5862(،حبانوابنبتحقيقي،(0461)خزيمةوابن 5 عن8

معمر.

جه.خروا

حهخروأ

69)والعلمية

وابنبتحقيقي،

جه:خروأ

أربعتهم:
لمأثهإلاأعلاه

الرواوأما

فأخرجه:

جريجابنعن(3442)الرزاقعد
3/2لسائيا ط.(1152)و(564)لهدا،لكبرىا"وفي4

(0431)و(4201)خزيمةوابنالرسالة،ط.(1531)وه(

يون@.عن)مم@62(حبان

صالح.عنبتحقيقي(1051)خزيمةابن
بالمتنالزهريعنوصالح(ويون@،جريج،وابن)معمر،

السهو.سجوديذكر
المرسلة:يات

ك@52والشائي)3101(،وأبو@اود)44(،التمييز""فيمسلم

الدارمي.روايةلفظ(1)
جريحاسروايةفيجاء(2)



مختلمةبأدفاضدواحلا@ويحليناكص@فارلختركلت@لالعلل
-

ط.(1155)و(571)والعلميةط.(11وياه(566)لهالكبرى"،@وفي

3والبيهقيبتحقيقي،لط@01(خزيمةوابنالرسالة، 5 8 / بنصالحطريقمن2

كبسان
(1)

ابيبرواية(472)ولليثيابرواية(24ياالموطأ@ا"فيمالكوأخرجه:
ابنآخرجه:مالكطريقومنسعيد،بنسويدبرواية(150)والزهريمصعب

بتحقيقي.(1050)و(1047)خزيمة

أبيبنشعيبطريقمنبتحقيقي(1049)خزيمةابنوأخرجه:
حمزة

لكرسأبيعنالزهري،عنوشعيب(ومالك،)صالح،

فذكرهبلغني...قالحنمفأبيبنسليمان

مرسلا.الطريقهذاغيرمنالزهريعنالحديثهذارويوقد

أبيلرواية(473)والليثيلرواية(250)الموطأ@ادافيمالكفأخرجه.
ابناخرجه:مالكطريقومنسعيد،بنسويدبرواية(150)والرهريمصعب

سسلمةأبيوصالمسيببنسعيدع@الزهري،صبتحقيقي(1050)حزيمة

مرسلا.فذكراه)مقرولن(لرحمناعبد

م@2(4)التقرسافقيهانجت،نقف@وهو.

سعالصأنلاعتارالمرسلةالطرقضمنصالحطريقحعلعلىمقرضيعترضقد

صالسسب،لنسحيدالحرمداأخرليالزمري:بقولأعقهصالحطريقأحرج

ب@الرحمنعدلنلكروألوالرحمر،عبدب@سلمةأبووأحبرنيهقال:مريرة،ألي

اشهى.اشاعدبىاللهوعبيدهام-اسرموالحارت-

خمةأبياسحديتصبهحدتالزهريدف@محله،غيرفياعراصمذافنقول.

مرملأ.محيدطريقسبهحدتوأيضآمرصولأ،سحيدطريقمنلهوحدتمرسلأ،
الحمععدميقصيوالتفصيل

ل@972(.@المريبعالد!إنفقي@ومو.

دررواه(1013)عق@لقالم@دأ،عليهأقصولممرسلا،طريقأ@خرثاودأبوعلق

يتقال@النيعنحثمقيأليلنسيمانبنلكرأبيصالزمربعنالزبيدي

الهوإ.سجدتييجدولم1



@للف@ائد@لعللفي@لجامع

قالالروايفهذهإسناد@يالزهرياضطرابتببنقدفاهالذيهذاوبعد

3الببهقي 5 8 كيسانبنصالحفرواهالزهريعلىفيهمختلفحديطهذا".2/
أبيابنعنحديثهنرىفيماالروايات،أعحوهومرسلا-يحني:هكذا-
عنعنماأنىبنمالكوأرسلهموصول،الباقينعنوحدينهمرسل،حئمة

عنعنه،يزيدبنيون@وأشدهسلمفوأبيالمسيب،وابرحئمة،أبيابن

سلمق@أبيعنعنه،معمروأسندهحثمق@أبيالنعنروايتهدونحماعتهم

حثمق@.أبيب@سليمانبنبكروأبي

2التمهيد""فيالبرعبدابنوقال 5 9 الزهريعلىاضطربوقد1:ا/
روايتهمنتركهبالنقلالعلمأهلعندأوجباضطرابأاليدينذيحديثفي

أنبلغنيقال:حثمفابيبنسليمانبنبكرأبيعنيرويهمرةلأتهخاصة.

مالكبهوحذثمالك،عنهبهحدثهكذاركعتين،ركع@فهاللهرسول

بنبكرأبىعنحديئهبمئلسلمفوأبيالمسببنسعيدعنعنه،أيضا:

حنمفه.أبيبنسلبمان

1/2فيأيضاوقال 5 اضطرابوهذا"ةعهرواياتعدةفكرأنبعد9
1/2وفي"،اليديئفيحديثفيشهابابنمنعظبم 6 أعلملاقال:إ0
فيشهابابنحديثعلىعولفيميالمنصفينوالحديثالعلمأهلمنأحدأ
كان@)نمتنأ،ولاإسنادألهيتملموأئهفيصلاضطرابهةاليديئنيقصة

لمخلوق@يىوالكمالأحد،مهيسلملافالغلطالأنهذافيعظيمأإماما
جمالا.النبيإلاوينركقولهمنيؤخذوكل

2الفرائد@ا:نظم"فيالعلائيوقال 1 عنطرقعدةذكرأنبعد2

هذافيالزهريمنعظيماضطرابعلىتدلكلهاالرواياتفهذه"الزهري:

حفظهإ.يتقنلمأتهوعلىالحديث،

فيفإته+طثاائذكرالمتنفيوأماالإسناد،فياضطرابههوتقدمماوكل
وهموهذاآخر،موضعفياليدينوذيموضع،فيالمالينذيهذاحديثه
فيالعلائينقلفقدمختلفتان،شخصيتاناليدينوفوالشمالينفذوكبير،

2ةالفرائد،نظم@ 0 مسرهدبنمسددسمعتقال:أتهالأثرمبكرأبيعن6



مختلفةلأدفاظمأ@ويوا@ينأ@كص@ذاللثترك@:لالعلل
-

وفوزهرفلبنيحليفعمروعبدبنالثمالينذوهوببدرفتلالذي"يقول:

وقالعصأ،النبيمعفيصليليجيءبالباديةيكونكانالعربمنرجلاليدين

5مسندهفيعوانةأبو 1 3 / الشمالينوذوالبدي@ذوالناس،بعضقال@ة1

فقال:الشما@ن،ذوفقامفيه:فقالالزهريرواهبحديثويحتجونواحد،

الشمالينفابأنالحديثهذافيويطعوندا،الله؟رسولياالصلاةأفصرت

بثلاثيكل@البيوفاةقلأسلملأتهيدركهالمهريرةأباوأنبدر،يومقتل

ثالشمالينذوهولي@اليدينذاأنوذلثيقولون.كماولي@أربع،أوسين

بذيومات@رالبيبعدعاشالخرباتبعضهمسماهقدرجلاليديفذالأد
وقدزهرة،لبنيحليفعمروابنهوالشمالينودوعمر،عهدعلىخث

نعيمأبووقالالصلاظ،نلكغحيس@النبيمعصلىأئهالاحاديثهذهفيصح

ويكنىالخرباتاسمهيقال:اليدين:ذيعن(895)المحابئمعرفة@في

نضلةبنعمروعدابن9مما:9يلاالثمالينفيعنوقال"،العريان...أبا

فوةإسحاقبنمحمدوقالالرهري،قالهزهرة،بنيحليفخزاعةمن

غبثانبنعمروعبدابنالمالين
(1)

ا@دين.فييخرالثسمالينونوببدر،قتل

البرعبدابنوقالالحرباقإ،له:يقالالقرىواليسكنسليمياليدينذالأن

1/2التمهيد""في ذايعنيبدر-يومالمقتولإنهشهابابنقولفليى60:9

"الاستيعاب9فيوقال@،ذلث...فيغلطهتينقدلأتهحجةاليدين-

بنعمروبننضلةبنعمروبنعميرواسمه:الئمالين،النو:(711)

سليم،بنيمنرجلاليديرنو":(721)اليدي@فيعنوقال"،غئان..
فخاطبم@صلاتهفيوهمرتهوقدك@النبيشهدحجازيالخرباقطله:يقال

زهرةلبنيحليفخزاعةمنرجلالشمالين:فوةالئمالينفوهوولي@
(2)

1بدر.يومقتل
2التمهيدلا"فيوقال0،0 5 7 قلاليدينفاأنفولهموأما":1/

أنندافعهمولسناالشمالبن،ذوبدريومالمقتول@)تماصحيح،فغيربدريوم

صوالمثبت"لحيهان@ل@:ال@طوعفيتحرف(1)
.(711)الاصجاب"

3الئمالين،ذياسمثكرالننررايةليتقلموكمايكالهالزهريأنالعب(2)
عاد

اليدين.بذيفكناه



=
ث@لفعائد@لعلل@لجامعفي

فيمنذكروهالسيرأهلمنوغيرهإسحاقابنلأنبدر،يوممقتولالمتمالينذا
1لدر.يومقتل

00.

شخصيتانوأتهمااليدينليغيرالشمالينفاأنالآنتبينقلت.
فيالبرعدابنفقالأقوال:يخهفللعلماءالشمالينذيذكروأمامحتلفتان.

2التمهيدداالا 5 8 /1-2 ذوإنهالحديطهذافيالزهريقولواما":59

1بدر.يومالمقتولأثهعلىالرهريوحملهعليهيتالعفلمالشمالين
@ي0،0

2الفرائدالا:الانظمليا@لائيقالحض 09-2 1 روايةفأما")بتصرف(:6

ذلكفيفللعلماءعمرو"،عبدبنال@تسمالنادل@فيه:وتسميتهالحديطالزهري

الحديثهذافياضطربلأثهذلث،فيالزهريتغليطأحدهما:طريقان:
واقعتينيجحلهاكلهاالرواياتهذهدينالجمعالثاني:الطريقكئيرا،

بلهريرةأبوي@اولمالشمالن،ذوفيهاوالمتكلمبدرقبلإحداهما:
وقال@،اليدينذويومئذوالمتكلمفيهاحاضراكانوالثانية:روايتها.أرسل

3يخأقالبيهقي 6 7 يصححالمومسلم-البخاريالصحيحين-@اوشيخا:2/

هذامنفيهالماالشمالين-ذيذكرفيهاالتييعني:الروايات-تلكمنشيئأ

قالمنكليقول.جم@للإ،الحافظاللهعبدأبوشيخناوكانالطاهر،الوهم
راو،.لهولي@يعمب،ولمموته،تقدمالشمالينذالإنأخطأ.فقدذلث

الحديث.هذامنآخرموضعفيالزهريوهموفد

3/2لنسائيافأخرجه. العلميةط.ل@65(لهالكبرىلما،"وفي5
الأيلي-عقيلبنخالدابنوهوعقيل-طريقمنالرسالةط.(572)و

الليث.طريقمنبتحقيقي(1045)خزيمةابنوأخرجه:
وأبيسلمةوأبيسعيدعنالزهري،عنوالليث()عقيل،كلاهما:

لم@اللهرسولأنهريرة:اليعنحثمة،ابيوابنالرحمنعبدبنبكر
اليدي@فييوميسجد

بالمخالفة،معلولالمتنهذاإنحيثمنبالكاملوهمالروايةفهذه

النائيروايةلفطيا(
"

بحدهولاالمفليوتدياللهرسرليمجدلم



محتلفةبألفاض@مأ@ويوا@ححيئاكص@داةلالخشرك@رل@لل
=

:(1052)قبيلخزيمةابنقالسيأتي،كمايومئذعطاللهرسولسجودلثبوت

لالأخبار:عالميدفعهالاالتيالطرقمنهريرةأبيعنالأحبارتواترتوقد"
الحديطهذامتنأنكمااليدينإ،ذييومالسهوسجدتبسجدالنبيء@يمأن

معناه.أفمبتلدرجةمخلااحتصارأاختصرهوقدالزهري،كلاممنهوإتما

الراويصالح-آبيعلىالروايةهذهفيالوهمحملإلىخزيمةاب@ذهوقد
ديالخطأوأوهمالخبرفيسهالهف@":(1052)قبيلفقالالليث-عن

أنهريرةأبيعنمجرثاالزهريقولمنهوالذيالكلاماخرفذكررواية.

واللبثبتمامها،القصةيحفظولمالدين،فييومبسجدلمعبهرواللهرسول

لمقال:إثماالزهري:أنوأعلمبتمامها،القصةذكرلديون@عنخبرهفي
لايومئذ،سجدجم@النبيأنمنهمأحذيحدثهلمأنهيومئذلمجلىالبييسجد

يومئلإ".يسجذلم@كالنبيأنهريرة:أبيعنهأتهم

عقيل.بمتابعةفمدفىعالليثعلىالوهمحملفأماقلت:

فدالعلماءبعضأنغيرهمنلاالزهريمنالوهمكونعلىيدلومما

ابنوخبر"لمأة5)عقبالتمييز"د@فيمسلمفقالالزهر@،علىالوهمحملوا

الصحاحالانجارلتظاهرةمحفوظغيرو@اليدينفيقصةفيهذا-شهاب-
منعد@أخزجأنبعديلا(قبيلوقالهذا@،ليجمسرواللهرسولعن

سجودفيالمستفيضةالمشهورةالرواياتسهذهصحفقد"الروايات:

خبرهفينلكنفىإذروايةفيواهمالزهريأناليدينفييوم@اللهرسول

2التمهيد"فياالبرعبدابنعنهونقلجم@م@،اللهرسرلفعلمن 5 9 /1-2 60:

خطأالسهوسجدتحاليديننييوميسجدلماللهرسولإنشهاب:ابنقول9

مناليوم،فلثالسهوسحدتبسجدأته@النبيعنثبتوقدوغلط،

وغيرماا.سيرينابنةالثقاتأحاديث

أنإلاالزهريعنأحرىطرقمضطربأصالحديثهذارويوقد

علبه.لي@فيهاالحمل

صبتحقيقي)؟(1040)خزيمةوابن)2101(،أبو@اودفأخرجه:

المسب@ببنسحيدعنالزهريم@عنالأ@زاعي،عنكثير،بنمحمدطريق



=

@للف@الد@لعللفيالجامع

يثطاللهرسولستمقال:هريرة،أبيعنالله،عبدبناللهوعيدسلمةوآبي

أفصرتزهرة:لبنيحلي@حزاعةمقالشمالينذولهفقالركحتين،عن
علىبم@رواللهرسوذفأقبلدايكنلمداكلةقالالله؟رسوليانشتآنمالصلاة
لموصلاته،منبقيمافأتئمنحم،قالوا:اليدين؟!ذو@صدقلقال:!الناس،
الناسنيقنةخىال@هوسجدتبيسجذ

4التمهجد@ا"فيالبرعدابنعندورواه 2 8 /4-4 2 السابقبالإسناد9
التهوإ.سجدتبسجدثتمصلاتهمنلقيمافأتئم"روايته:فيوحاء

ع@طرومنقدمناهماانفيهاوالعلةتصح،لامنكرةالروايةفهذه

سجدجمزاللهرسولأنمهمأحديحدثنبولمالزهري:قولفيهاالزهري

كثيربنمحمدبهتفردالقولوهذاالقول،هذامناقسةتقدمتوقديومئذ،
4"الكمالتهذيب"فيالمزيسقلفقدالتفر@يحتمللاومثله 87 / 6

فضعفهكثيربنمحمدأبيكر@قال.أتهأحمدبناللهعبدعن(6161)

عنونقلمكرظ،أشياءلايرويوقال:لا،الحديثمنكرهووقال:جدا،

لهالي@مناكيربأحا@يثيحدثليء،ليىةافيهقالائهعهالجوهري

فيعدياسوقالجدا"،لين"فيه:قالأثهالبحاريعنونقللأ،أصل
أحا@يثلأوزاعي-وامعمر،عنروايات@الهه."7/1"لالكامل

ابننقلهماكثيربنمحمدحالسوءبيانومنأحد@،عليهيتابعهلاعداد
9/3التهذيا"الاتهذيبمافيحجر 6 0

إلي@ا@فعةقالأنهحاتمأبيعن
حديثكلفييقولفكانالأوزاعي،صحديثهمنكتابآكيربنمحمد

كيرإ@.بنمحمدوهوالأوزاعي،عنكثير،بنمحمدحدثنامها:
الأوزاعيعنضحفهحالهسوءإلىفيضافقلت:
تابعهفقدالسجدتين-بإثباتروايته-علىتوبعقدكثيربنمحمدأنإلا
عنالأصزاعي،عن(5860)يعلىأبيعندرواهالذيإسماعيلبنمثر

ا@ه.يقهوعدهمختصرةداودأبي@روايةخزيمقمالنروايةلمط(1)



مختلفةبأدفاظرويحميثا@احماكك@ذارلثشركتكللالصلل
-

عنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهوعبيدسلمةوأبيالمسيببنسعيد

به.هريرة،أبي

الزهريعنالأوزاعي،طريقمنمضطرباالحديثهذارويوقد

"العلل"فيالدارقطنيقالومرسلأ،متصلارواهإذالأ@زاعيعلىيخهوالحمل

9/37 .@عنه...واختلفلأوزاعي،ايرويه":(1810)5

عنبتحقيقي(1041)خزيمةابنةفاخرجهالمرسلالطريقأماةللث

ال@ريابي-)1(.وهويوسف-بنمحمد
ليالدارقطنيذكروقد

9/37"العلل9 عبدبنعمرأد(0181)عقب5

الواحد
(2)

العشرينأبيوابن
(3)

الفريابي.تابعاقد

قال:لأوزاعي،اعنالشريأأبيوابنوعمر،)محمد،ثلاثتهم:

الرحمنعبدبنسلمةوابوالمسيبب@سعيدقال:الزهري،حدثنا

هريرةأبايهيذكرواولمبهتجة،بناللهعبدبناللهوعببد
(4"

ز@مه.

منستحقيقي(1044)خزيمةابنأخرجه:فقدالموصولالطريقوأما

سألثقال:عمرو،بنالرحمنعبدحدئناقال:مسلم،بنالوليدطريق

المسي@بنسعيدأنجرنيفقال:فتكلم،صلاتهفيسهارجلعنالزهري

هريرةأباأنالله:عبدبناللهوعبيدسلمةوأبو

يصح.لاوأتهالزهري،طريقمنالحديثضعفالانبان

يم@لأوزاعيواالزهريباضطرابمعلولأئهالحديث:هذافيوالطريف

الحفاظالئقاتالرواةالحديثضعفسببفيكونةالعلمأهلأكابرمنوهما

والزلل.السهوعنوتعالىبالكمالتفردالذيفسبحانعلمأ،الدنياملؤواالذين

ثلأ(.ا5)اتقرب1فاضلالحثقفومو.(1)

.(3لا3)يبهلنقرا@نفقه@وهو:(2)

@ا@57)لتقرباأخطا!رلماصدرق،ومو:(3)

منلقيسا3فاترله.عدحديثهوالتهىهريرتألاينكرلرلمةعقهخزيمةالنقالللأ
صلانط

المتن.المصفيذكرلم(5)



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

9/3"لأشراتاتحفة"وانظر: 5 9/3و(13180)6 6 /9و(13192)1
37 و(13222)0

01/53 و(48601)0
01/93 و(48691)0

01/4 3 0

41/7المهرقماإتحاتودا1(،5228) 66-7 6 7(11 8 16/1و(67 3

منهمأحذيذكرفلمر@بههريرةابيعنطرقمنالحديثهذارو@وقد
الوم.ذلكيسجدلم@زاللهرسولأنأوالمايى،فا

أبيبرواية(470)والليثيبرواية(247)الموطا""فيمالكفرواه
2/8و(417)1/831البخاريأخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعب 6

9/0ول@221( 9(،3لاوالترمذى1(،00لاداودوأبو)0527(،81

3/2والنسائي الرسالة،ط.(577)والعلميةط.(573)لهدالكبرى"،وفي2
2/3والبيهقي 56.

8ومسلمم@2،/2احمدعندعيينةبنوسفيان 6 / 2(573)،)79(

2/3والبيهقي)5522(،حبانوابنبتحقيقي،(1035)خزبمةوابن 54.

87مسلمعندزيدلنوحماد / (8001)دوابي)ما(،(573)2

والبيهقي6(،2لمهحبانوابنبتحقيقي،مأ60)خزيمةوابن)1101(،و
3 5 7 /

.(2675)حباناب@عند

ك@2./2أحمدطريقهومن(3447)الرزاقعبدعندومحمر

ايوبعنومعمر(والثقفي،وحماد،وسفيان،لك،لماخمسنهم:
2/2أحمدعدعونابنصرواه 1/1والبخاري3،4 29-1 3 0،)284(

3/22والنسائي)4121(،ماجهوابن 2و2 (57رولهالكبرى!،9وفي6
حبانوابنبتحقيقي،(1035)خزيمةوابنالرسالة،ط.(57ولهالعلميةط.

.(760)لبغويوا)6522(،و(2253)

عونا.وابنتجقأبيسحىولتاممع.مقرولأ(1011)ثاودأليروايةليجاء



مختلغةبألماض@ميثا@ا@أ@ويكد@@ذالالهضل@:رلعلل
-

2/8السخاريعندإبراهبمبنويزيد 8/2و(1229)6 0(6051).

سيرين.بنمحمدعنويزيد(عون،وابن)أيوب،ئلاثتهم:

أبيبرواية(471)والليئيلرواية(248)الموطأادافيمالكواخرجه:
2/4حمدوالزهري،امصعب 5و74 5و94 (573)2/87وسلم3،2

2-3/22لنسائيوا)99(، (57ولالعلميةاط.(575)لهلكبرى،،ا"وفي3

واليهقي)1522(،حبانوابنبتحقيقي،(1037)خزيمةوابنالرسالة،ط.
2/33 5و5 أبيمولىسفيانأبيطريقمن(975)والبغوي83-95،3

أحمد.

3/2والنسائي1(،00))كلاه(2/87مسلموأخرجه: أبيطريقمن3

1للأأبو@اودوأخرحه 3/6والنسائي1(،0 لهالكبرى"،"وفي6

حبانوابنالرسالة،ط.(574)و(573)والعلميةط.(570)و(569)

جوس.بنضمضمطريقمن(2لملأ7)

أبيعنوضضهأسلمفوأبوسميان،وابو)محمد،أربعتهم:
وأكثرمحمذ:فالالعشبئ-صلاتيإحدىعح@النيئصلىةقالز@نه،هريرة

ضعفوالمسجد،مقذمفيخببماإلىقامثمسفم،ثتمركعتش،العصر-ظي

سرعانوخرجئكلما@أدفهابارف@وعمربكرأبووفيهمعليها،يده
(1)

اقصرتفقالوا:الاس،
ذوجمروالنبييدعوهوربئالصلاةتجئم2)

(3)
اليديئ،

@يالحطاليقال(1)
1/2"السن@معالم@ والراء-الي@ممتوحةالناس-سرعاد@.02

الراء-وسكردالسينلكسرسزعاد-يصا.لهم(ويفاللرعفيشقلردالذينوهم

سريعجمعومر
الرالأول:66ل@56-الثي@ا،غلطإصر"فيوقال@،

وسزعانسزعانةيقاللحات،تحتسميمافحلت،ماسرعادقوله.لاماأحو@

أبدأ".نصبوالردوئزعار،
وكلامماالصا"وضمالقا@بفتح@رويالصاد،وكرالقاتبصمةقصرت(2)

ك@16.للنروي"مسلمصحيحلثرحوأعح.أشهرالأولولكنصحيح،

الروايات.بحصديجاءكمااليدينأ@"ةالقاعدة(3)



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامعى

لسيت،قدبلىقال:تقصز!ولمأن@لم"فقال:قصرت؟أمأنسيتفقال:

رأسةرفعئتمأطرل،أوسجودهمثلفسجدكتر،ثئمسئمثمركعين،فصلى
رأمهرفعثتمأطول،أوسجوثهمثلفسجدفكبر،رأسةوضعثمفكتر،
وكبر

9/4الأشرات!تحفة" 8 1/1و.(13514)2 6 2(14415)

و
01/1 7 و(14439)1

01 8 2 / و(14469)1
03 4 3 / و(14944)1

04 7 2 / 1

5-1/452وه(53761) 2 7(98181).

عنه@لنقلةنختلفثمومتنا،سنداحدبثفييخفرد@لر@ويوتد@

فيالباحئينأنظارفتختلفبينهاالجمعيمكنلابالفاظالحديثمتنفي
أبوروىمامئاله:ذلك،فييتوقفوقدو@لتصحيح،الاعحل@ر@لترجيح
أبيبنسليمانوهوالشيباني-إسحاق

(2)
أوفى:أبيابنعنسليمانء

الجرنبيذعننهىالله-لج@رسولان
(3)

الأخضر.
لفظفيوقعالاضطرابأنإلاصحيحة،كلهابأسايخد@ردالحديثهذا

أبيابنعن@أعلمفيماإسحاق-أبوبهتفردوقدألفاظ،بعدةفرويالصتن
أوجه:عدةمنعهفرويأوفى

ط.ل@27(م@دهفيالجعدبنوعلياهأ،4)الطيالسيفأخرجه:

63و4/533وأحمدالعلمية،ط.(07ويلألفرا /8والنسائي3،8و.5
3 0 الرسالة،ط.(5111)والعلمبةط.(5131)له)الكبرى،وفي4

"فيوالطحاوي
4/2الاثارأمعانيسرح 2 (6381)العلميةط.وفي6

شعبة.طريقمن(6382)و

1لهالرزاقعبدوأخرجه: 6 4/3أحمدطريقهومن2(،9 5 3و3 5 عن6
الثوري.سمان

(1229)الخاريلمظ(1)

.(25لا.لم@ك@2الك@ا@هكدب"الظر.ميرسز.واسمه(2)
1/،62@النهابنهالفخارمنال@عروتالاناءوهرجزفحمعوالجرار،الجز(3)



مختلفةبالفاظوا@أ@حيحميتاكك@ذارلسثترث@:للعلل
-

4/3أحمدوأخرجه: 5 لأعمش.اطريقمن3
عوانة.أبيطريقمن(5402)حبانابنوأخرجه:

مسهر.بنعليطريقمن(24161)شيبةأبيابنوأخرجه:

مهر(بنوعليعوانة،وأبولأعمث@،والثوري،وا)شعة،خمستهم:

نهىقال:أوفى،آبيابنعن@الثيبانيسليمانإسحاق-أبيعنرووه

لاقال:فالأبيض؟قلت:قال:الأخضرالجرنبيذعن@اللهرسوذ

ري.دأ

ابنعنالثبباني،عنمعاوية،ابيطريقمن(332يلاالبزارواخرجه:

لاقال:جر؟أيقلت:الجر.نبيذعننهىأته:@النبيئعنأوفى،أبي

أثوي.
ابنعنالثيباني،عنالتيميطريقمنك@(27)البزاروأخرجه:

بنحوه.@رو،النبيئعنأوفى،أبي

وديبتحقيقي(1549)مسندهفيالثافعيوأخرجه:
6/1لهالأم!،9 7 9

4الوفاء7/ط.وفي 44 8/3البيهقيطريقهومن4،1 0 المعرفنلأ،"وفي9
5يهله 1وللاالعلميةط.(23 7 الوعي.ط.(40

.(715)لحميدياوأخرجه:

عيينة-ابنوموسفيان-أخبرنالا:قاوالحميديممافعي،لاثكلاهما:

أوفى،أبيابنعنالثباني-،سليمانأبيبنسليمانوهو؟إسحاق-أبيعن
والاحمروالأبيض،الأخضر،الجرنبيذعنياللهرسولنهىقال:

بقةانظرالأغل@.علىالناسخخطاصوهرالأحمر!1الطيالسيا:دصسندفي

1/33المحبودادمنحةعلىتعليقهيرالساعاتيدلكيل@ونوهالتحلىلج، جت5

الطيالسي.طه@منأحرجهالانيانعلىرياثةأحمده،الإمملسندسعرله

أعلم.واللهطرحانا،بندسلي@ارةالتيحي
مكنا.لحجاعتالحمبديروايةوأمافق@التافعيروايةفيجاتالأح@را"عارف

نتا.قدونانميان:قالوالأيضالأخضر



=
@يد@للف@@لعلل@لجامعفي

الثيباني.عنع@نة،ابنبهاتفردوالأحمر""وزيان:
7"الباريفتح"فيحجرالنالحافظقال 8 / 1 5يلاعقب0 تنبيهفي(59

اختصار".الأولفميمحفوظأكان@إن"هذه:سفيارروايةعلى

8/3السائيواخرحه: 0 العلميةط.(5132)لهالكبرى"،داوفي8
أتهإلاالسابقالإسنادبنفسعييةل@سفيافىطريقمنالرسالةط.(5112)و

الأحمر.يذكرولملاليض،واالأخضرقال:
7/1لبخارياوأخرجه: 3 8/3والبيهقي)6955(،9 0 طريقمن9

بنال@هعبدسمعتقال:الئيباني،سليمانحدناةقالزياد،بنالواحدعبد

فيأنئربقلت:الأخضر،الجرعنجم@الئبئنهىفال:ر@ا،أوفىأبي
لا.ةقالالأبيض؟

هذابموجبهيرداضطرابائشكللاقدالرواياتهذهواختلافقلت:

أنفالراجحالروايات،هدهبينالجمعلإمكانيةو@لكالجعص،عندالحديث

وهذاوالاختصار،التوسعوجهعلىبهحدئاقدإسحاقأباأوأولىأبيابن

قدناه،كماحجرابنألمحذلثوالىسفيانروايهفيسيمالاجلي،واضح

اعلم.واللهيرجحها،ماالوجوههذهمنولكل
الأخضرالجرنبيذخصتالجماعةروايةفمانشيء،منهقلبيفيولكن

علمهنافياالأبيضالجرعنلسؤالجواباكالت"آدويدالاوعبارة:بالهي،

لكلجواباكانت"أدريلا9عبارة:فإنمحاويةأبيروايةفيوأمابذلك،
عنفيهاالهيفجاءاختلاف،زائدلتحملسميانعبارةوجاعتالجرار،أللا

الجرحالعنعلمهاوفىأبيابننفىنفسهالوقتوفيالجرار،أنلاكل
لروايةمخالفنحوعلىجاتسفيانروايةفإنالجماعة،روايةفيالأديض

وقدلالأحمر(،بزياثةالرواةمنستةعنسفيانفيهاوأغرببلالجماعقط
عندالحديثهذاروىسفيانلأنيخطه،الئافعيمن)الأصر(زيادةتكون

عددلأنةزيادتهفتقبلالتحليلهذاصحو)نالعبارة.هذهفيهيذكرفلمعره

قوةفيدونهخالفهممنولأنلوهمه،القلبيحيلمماليسخالفهممن
زيادت@.ردنهابولأشاالصيت،وانثارالذهنوثقابةالحفظ



مختلفةلالفاظرويماوا@كد@يتابنال@ضقى:لالعلحإ
-

5الأسراف!تحفة9وانظر. 7 / 7/2المسانبد!جامع9و5(،61يلا41 86-

2 3/03المسند@اأطراتودا5(،271)و(2615)87 إتحافو"4(،170)2

6/5@لمهرةا 1 9(6914).

أتى@ربما@لحديث،متنفيالضعيفيضطربماوكثيرا@
حمزة،أبيصشربأ،روىمثاله:متعلرضين،بلفظينو@حدبحديث

يقوذ:النبيئ-في-تعني:سمعته-أنهاقي@بنتفاطمةعنالمئمعبيئ،عن
ا.الزكاماسوىحق@لمالفيليىا

ديوالطبري1(،789)ماجهبناأخرجه:
الفكرط.(8702)التفسير""

3/8و الإسناد.بهذاشريك،عن@م،بنيح@طريقمنالكتبعالمط.0

قالالأعور-ميمونوهو:حمزة-أبوفيهضعيف،حديثهذاتأقول

2والتعديلاالجرح"فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحيىعنه 6 9 /8

1"العللفيلأالجامعفيحنبلبنأحمدوقالط،بثيدلي@:(1061) 2 9 / 2

7/02الكبير"التاريخدافيالبخاريوقالالحديثعا،ضعيف":(1631) 2

فيالنسائيوقالبذاد"،لي@":(352)لهالصغير"،الضعفاء9وفي(4771)
ا@حفاء@فيالدارقطنيوذكرهبثقق@،ليى9:(581)"والمتروكونالضعفاء"

(52يهلمتروكونوا

عدةعنهرواهإذفيه،اضطربقدفماتهحمزة،أبيضعفعلىوزياثة

نيوالوا"(066)لترمذيوا1(،637)الدارميأخرجه:إذمغاير.بلفظةروا

الطفيلبنمحمدطريقمن(979)/24الكبير""في

بنلأسوداطريقمنمم@/4لبيهقيوا)956(،لترمذياوأخرجه.

عامر

.@ضج@":(7057)الالخربليومو(1)

م@978)@اتقريمهصدوق!"ائخعيئ.مالكابنوهو:(2)

(503)لالنقريبهلنفتاومو:)كأ



-

ث@لفعائد@لعللفي@لجامع

2/1والدارقطني5/1،9"الكامل"فيعديابنوأخرجه: 2 ط.4

الوليدبنئرطريقمنالرسالةط.(20ويلااالعلمية

2لاتفسيرهفيالطبريواخرجه: 3/8والفكر.@(08 عالمط.0
2/2لائار"امعاني@اشرحفيوالطحاويالكتب، (2970)العلميةط.وفي7

موسىبنأسدطريقمن

كمامردويهواب@)8451(،م@2ا/تفسيرهفيحاتمأبيابنوأخرجه:

2كثيرإ:ابنتفسير"في 3 الحميدعبدبنيحيىطريقمن2

2كثير":النلاتفسيرفيكمامردويهابنوأخرجه. 3 بنمت@طريقمن2

أبي
بنسريكعنوآد؟وبحيى،وأسد،وبشر،لأسود،وا)محمد،

سألتقالت:قي@،بنتفاطمةعنالشعبي،عنحمزة،أبيعنا@ععد
(8)لحقا@لمالفي@ن9فقال:الزكاةعنعلهالبىسئل-أو-

ثتمسهى@لزكاظ
كلاا(.القرة.1رصهكنم،ش@وأتىآلبزليى"البقرةفيالتيالايةمذهتلا

هذا.علىشريكوتوبع

سلمق@بنحمادطريقمن(980)/24الكبير،@@فيالطبرانيفأخرجه.

بنحوه.حمزفأبيعن

(2)

3)

3الاعدالهدميزانفيالدبيقال 2 6 / 1-3 القر@ن،فيوقفإتهةديقال:27
وقالالحديت،شكرالسلي@اي.قاللث..ل@وتركوهكهيتالطبأصطفأ@سك

عناللمى@روىلا،تال.6ثقةالوليدبنألترداود:ألاسالتالاجري.

نممه.الدارقطي

(39لادالتقريبهيعرسهصدوف"ومر.

وقالضعيفصالشاني.وتالحهارأ،يكذبكاناحمد.وقالمعي@،بنيحىرتقه
ثقة.ة.صوقالكنا@،نير.ابنوقالفيه،يتكلمانوعليأحمدكانالبخاري.

4/3الاعداله@يرادانطر. 9 2(9567).

ترلهلياللام
"

دمضسوتوكدو@اندناالابنداسلاموميالمزحلقة،ئسئىلحقاا"

ب@ؤكدين،الكلاماشداءكرامبةثالجسلةصدرعنين@@لا@فيرخلقوهاولهداالجملة،
2ا-لماا/اللبيباا@ظر.أيضاوالئرخلقةالئرخلقةاللاموتتى 01.



مختلفةبالفا@دحميثا@احمأ@حيكد@ذاةللثترك@ل@للإ
=

1/3الممئور"الدر"فيالسيوطيوذكره 1 المنذر.لابنوعزاه4

الأعورميمونحمزةوأبوبذاك،لي@إسناثهحديطهذاالترمذي:إقال
قوله،ةالحديظهذاالئحبيعنسالم،بنسماعيلطبيانورو@يضعف،

وهذا

وقدالأعور،ميمونحمزةبأبييعرتالحديثفهذا"البيهقي:

الحدي@،حفاظمنبعدهمافمنمعينبنويحيىحنبلبناحمدجرحه

فيهأحفظفلستسرو@لزكاظحق@لمالفيلألي@أصحابنا:يرويهوالذي

دأ".بسنا

حمزة.أبويهلب@آخروجهمنالحديثرويوقد

2/1الدارقطنيةأخرجه 2 منالرسالةط.(2017)والعلمية.@4

بالإسنادعامر،عنرجل،عنشريك،ع@مزاحمأبيبنمنصورطريق

الرجل.يسئمولمالسابق

ولمنفسه،حمزةأبوهوولعلهالمبهمالرجلبسببثضعيفوهذا

أمره.لتعميةبهالرواةأحدبصزح

الرمذي.اشاركمابصح،ولاالعبي،علىموقوفأالحدبث@روي

عامر،عنبيان،عنفضيل،ابنعن(10620)شيبةابيابنأخرجه:

الزكاة.سوىحقالمالفيفال:

التقريب!9مجهول!9لر:ابنوهوبيان-فيهضعيفالحديثهذا

اخر.طربقمن@ردأنهإلا

3/7والفكرط.(0852)التفسيرأ9فيالطبريأخرجه:فقد عالمط.9
به.الشعبي،عنسالمبنإسماعلطريقمنالكتب

.(6907)الاتقىلبهثقت@الكاتب،اابشلاديلصرأبرةوهو(1)

له@.47)دالتفربباثشادنقفومو:(2)



=

@للف@الدالعللفي@لجامع

1/3المنئور!الدر"فيالسيوطيوذكره 1 حميد.بنلعبدوعزاه4

3/5"القرآنأحكام"فيالجصاصقال 46-5 فيالسلفلأاختلف:47
واحدالزكاةسوىحقهوومجاهدةوالشعبيوالحسنعمرابنفقالتأويله،

لاأنعليهجناحلادمالهزكاةأسمنعباس:ابنوقالالمال.في

(24السعلىج:أ@@ئعلحمص@مولهتمقثوأتيينسيرين:ابنوقاليتصدق

قال:عباس،ابنعنالحكم،عنحجبم،وروىمعلوم،حقالصدقةقال:

."صدقةكلالزكاةنسخت

5القدير"@افيضفيالمناويقال 9 9 سوىلحقاالمالفيإن":2/

والملحالماءمغوعدمالظمانوسقيالمضطرو)طعامالأسبركفكاكالزكاقه
فهذهالحق:عبدقالذلك،ونحوالهلاكعلىأشرفمحترمو)نقاذوالنار،

الضحاك:فقولعليها،الأغنباءو)جباروجوبهاعلىالإجماعقامحقوق

ماليحقكلالزكاةنسخت
(3)

الحقوقحملمنتقررومامحله،فيلي@
علىاللهيوجبهحقحقان:والحقالطيبي:قالالزكاة...،عنالخارجة
جبلتالذيالشحعنالموقاةالريهةنفسهعلىالعبديلتزمهوحقعباده،

."عليه

4القدب@،فيض"فيالمناويوقال 78 / حق@لمالفيلي@9"أيضأ:5

يوجبمايحرضوقدالأصالةبطريقسواهاحقفيهلي@ةبعنيسوى@لزكاظ

حقاالمالفيإنالمار@االخبروبينبينهتناقضفلامضطر،كوحودحقافيه

العوارض...إلىناظروفاالأصلإلىناظرذلكأنتقررلماالزكاقهسوى
موجبوالاضطرابالمتنمضطربحديثهذاةحجرالنالحافظوقال

حقا@لمالفي@ن9بلفظ:ج@المصطفىعنروتهفاطمةلأنوفلثللضعف.

حق@لمالفيلي@"بلفظ:وروتههكذاالترمذيعنهادرواهسوو@لزكاقه،

09)شيةأليألنةأخرجه(1) 2/2دالمهيد"فيالبرعبدوابنا(،"623)ر(93 52.

كلمفحذ@مالجصاصدالاالمحى،ليستقيمةعديمنوصقهالايةتمام(2)

1لالمحلىاالظر:(3) 0 7 / 1رأيهفكيفحجقيالضحادروايةلرساحزم:النوقال6 1



مختلمةبأدماظرويحل@يتأ@اححاكك@ناولثترك@:رل@لل
=

وتعقبهكذلكماجهابنعنهافرواهسوى@لزكاظ،
(1)

شرطبأنزكرياالنيخ

المستحبعلىالأولبحملممكنوهوالجمع،إمكانعدمةالاضطراب

.150الواجب@اعلىوالناني

1الفتاوى"مجموعة"فيتيميةابنقال 0 3 / منهمالغالطويعتقد":29

الحديثأنيعلمولمعام،هذاأنالزكاةسوىالمالفيحقلاأن

قالومنسوى@لزكاقه،حقا@لمالفي@ن"فاطمة:عنالترمذيفيالمروي

فنحنوالاراتبأ،فيكونالمالبسببيجبالذيالماليالحقارادبالأول

الزكاةغيرفيالمالإيتاءاوجبقداللهأنالإسلامدينمنبالاضطرارنعلم

بالمال،والحجالحاجة،عندبالمالالجهادمثلمواضع،فيالمفروضة

يجبماومثلوالبهالم،الادميين،منوالممالبكوالأقارب،الزوجة،ونفقة

الأيمان،وكفاراتالحج،كفاراتوهديوصدقة،عتقمنالكفاراتمن

المالبلذلث،أمثالإلىالماليةالنذوروفاءمنيجبوماوغيرها،والقتل

سبببغيرأوالعبدمنبسبالعارضةأوالراتبةالرعيةبالحقوقمستوعب

12/2لأشرافأاتحفة"انظر: 1يلا3 8 18/3"المهرةإتحافو"2(،0 1

(52 3الحبير@2/التلخيصود@2(،33 5 هأ.ي@62

الأنصاريركرياأدييمم@تعقمهقرله.الأول.وجهينمننظريهالناويك@ح(1)
زكرباأناويال@كلاميو@والاخر.لدلث.أصلولاحجر،ابنالحافطتعقب

عرلحللالحلبتصع@فدفهوأصلأ،صجحيخرو@حاالحدل@يقريالأنصاري

1/2الاقيالتحفيقال@ذالاصطرا@،علل 7 فكحديثالمت@،مضطربوأما"4

@لمالفي@نة@مالفارىعىيالبيسنلأولش@الطةلت@س@،بتطة@

@لمادفيي@@بلمط.عهاماجهاب@ورواهمكذا،الترسديفرواهسرى@لزكاتهلحتا

مز،مانظيرمثالايصلحدلاضعجفرايىالترسذيصدفيلكىسوو@لزكاقاحق

الثانيوفيالمستحب،علىالأولديالحقبح@لالجسعيمكنأيصأ-أئه-على
الراجبه.على

2ك@82-/4رأ@لقهالإسلاميالفقه"كتابكلهفلثفيوانطر(2) 874.



=
@ئد@لف@ي@لعللفي@لجامع

منهضيترجحولممننا@سنادا،ر@ويهفبهومما@ضطرب@

الله،عبدبناللهعبيدعنشهاب،ابنروىماالمرخح:لانعد@مالوجوه

عزسجمرواللهرسولأنياسر:بنعمارعنعباس،ابنعن
بأولات(1)

الجيش
(2)

الناسفحبسظفارجزعمنلهاعقذفانقطععائشة،ومعه
عليهافتغيظ4،ماالناسمعولي@الفجر،اضاءذلكعقدهاابتغاء
تعالىاللهدأنزلما:معهموليىالناسحبستوقال:بكبر@هابو
معالمسلمونفقامالطيب،بالصعيدالتطهررخصةبئرسولهعلىذكره
ايقبضوولمأيديهمرفعواثثمالأرض،إلىبأيديهمفضربواعنىاللهرسول

بطونومنالمناكبإلىوأيديهموجوههمبهافمسحواشيئا،الترابمن
الآباطيإلىأيد

بطرقفرواهفيهاضطربقدالزهرفيأنإلاالصحة،ظاهرهالحديثهذا

4/2أحمدأخرجه: 63-2 طريفهومن2(،03)ثاودوابو6،4
وأخرجهالوعي،ط.(1571)والعلميةط.(320)لاالمعرفتأفيالبيهقي
1/1الشائيئ 6 ودي7

الرسالة،ط.(29ويلأالعلميةط.(030)لهالكبرى@،"
ا/"المعانيشرح"فيوالطحاوي)9261(،يعلىوابو)121(،الجارودوابن

8والبيهقي1(،0)،2شيواث3(،6لطالعلميةط.وفي011 / 102-90،2

لاعتبار@:ا"فيوالحازميبتحقيقي،(17للاالزو@هأسباب"فيوالواحدي
9 5-9 التمهيدا9فيالبرعبدوابنحزم،ابنط.(50)والوعيط.6

1 6 9 1و7/ المتن.بهذاالزهري،عنيهسان،بنصالحطريقمن78

)عرميأ.ماثةالنهايقه"لاشراحة.واللنومنزلةاليلالمسالر@خرنزولالتعريى.(1)
)جاثيأ.معةدالقامص،المديةقربوابةالحئىأو@(2)
(3)

حزأ
2النهايقه"باليمن.مدينةوظفلىاليسالي،الخرزبالفتح،الجزعظملى. 6 9 / 1

@اود.أبيروايةلفظ(4)



مختلمةبأدفاظصويحميثا@ا@أكك@نالالهضقى:لال@لل
-

1/1الائار"معاني@شرحفيالطحاويوأخرجه: 1 العلميةط.وفي1
شهاب،ابنعنكيسان،بنصالحعنسعد،بنإبراهيمطريقمنكلأ(3)

كاقال:ياسر،بنعمارعند@الا،عباسابنعنالله،عبدبناللهعبيدعن

أصبحوا،خىفطلبوهر@التا،لعائثةعقدفهلكسفبر،فيياللهرسولمع
المسلمون،فقامبالصعيدةالتيممفيالرخصةفنزلتماء،القوممعولي@

إلىأيديهموظاهروجوههم،بهافمسحواالأرضإلىبأيديهمفضربوا
الآباطإلىوباطنهاالمناكص،

أيديم.وظاهر:@زيا@فيهاالروايةوهذه
الأولى.الروايةعلىصالحتوبعوقد
1لايعلىأبوأخرجه:فقد قال:القواريري،حدثناقال:(1652)و(60

الزهرفي،عنإسحاق،بنالرحمنعبدحدثناقال:خالد،بنيوسفحدثنا
قال:باسربنعمارأنعباس:ابنعنعتبة،بناللهعبدبناللهعبيدعن

بالتراب.المناكبإلىوايديناوجوهنافمسحنا@اللهرسولمعتيفمنا

فيالبخاريعنهقالالسمتيخالدبنيوسفتال@،إسنادهذا
الكمال!لأتهذيبفيالمز@ونقلعنط،سكتوا)014(:االصغير"الضعفاء"

9 1 أخرى:وقالضعيفإ،فيه:إقالأتهمعينبنيحيىعن(772لا81/

لازنديئ،كذاب،أخرى:وقالسوء،رجللله،اعدوخبيث،كذاب،

يكذلمجه."فيه:قولهعليبنعمروعنونقلضه،يكت

فيويلطحاوا1(،063)يعلىبووأ1(،3ويط(3831)رلبزااوأخرجه:

1/1"المعانيالشرح 1 عنإسحاق@اابنطريقمن(637)العلميةط.وفي0

بنعمارعنعباس،بناللهعبدعنعتبق@بناللهعبدبناللهعبيدعنالزهرفي،

نجدلمبنابالصعيدالمسحفيالرخصةنزلتحينالقومفيكنتقال:ياسر،

قال:واحدفمسحةفمسحناةللوجهبالصعبدباليدينضربةفضربناقال:الماء،

وبطنا.ظهرأالمنكبينإلىبهافمسحناهمالليدينأخرىضربةضربناثئم

قله.الذي)سنادقنعلىأحالدلناصالح،طريقمتنالطحاوييذكرلم(1)



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فكماالمتن،فيافترقتاأنهماإلاالمخرج،متحدتارواينانهاتانتلت:

واحدةضربةالتيممفيهاجاءصالح-روايةأعني:الأولى-الروايةأنتقدم

إسحاق-ابنروايةأعني:الثانية-الروايةجاع@حينفيوالبدين،للوجه

الثانيةالروايةجاتوأيضالليدين،والثانيةللوجه،لأولىاضربتين:بذكر

وبطنأ.ظهراقوله:وفلثالمسحتفصيلبريا@ة
تخر.سنادب@الحدبثهذاالزهريروىوقد

فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(8يلامسندهفيفحياثفأخرجه:
الوعي.ط.(1561)والعلميةط.(317)الصرفق@"

"والمثانيلآحادا"فيعاصمأبيوابن)341(،الحمبدئوأخرجه:

عنالزهرفي،عنعيينق@بنسفيانطريقمن)3041(،والبزارل@72(،

التبيئ-لجزمعتيضمناقال:ياسر،بنعفارعنأببه،عنالله،عدبناللهعبيد
المناكبإلى

مختصرة.روايةوهذه

عنأسندهأنهتقدمفكماسفيانعلىالحديثهذااختلفوقدقلت:

به.عمار،عنعتفبناللهعد

1/1المعانيأشرح"فيوالطحاوي6(،5للاماجهابنوأخرجه: 1 1

عندينار،بنعمروعنعيينة،بنسفيانطريقمن(641)العلميةط.وفي

به.عمار،عنأبيه،عنالله،عبدبناللهعبيدعنالزهري،

قال:الحميدي،طريقمن(536)لأوسط!ا@افيالمنذرابنوأخرجه:
قال:عمار،عنأبيه،عنالله،عبيدعنالزهرفي،حدئناقال:سفيانحدثنا

موقوفا.المناكب،إلىتيضمنا

1التمهيد@ادافيالبرعدابنقال 7 9 عنعيينة،ابنداواضطرب:7/

فىعمارعنالحديطوهذاومتنه،إسناءفيالحديث،هذافيالزهرفي
عاثة...،.قصةفيالتيممابةنزولحينفيكانالمناكبإلىالتيمم

لالاط،.واالمناكب@لى1ار:افيروايةلي(1)



مختلفةبألماظرويواحماحدينأكك@ذاالثترك@:ل@للإ
-

وببنبينهفيماسفيانعنالمختلفةالرواياتلينتهالاضطرابهذاقلت:

عنعتبفبناللهعبدعنالحديثإسناثهوأماوالوقف،والرفعالزهري،

عليه.تربعفإتهعمار

العلميةط.(301)لهالكبرى"،"وفيالماا/النسائيئةأخرجهفقد

1/1@المعاني@اشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(297)و 1 ط.وفي0

01)حمادوابن1(،420)شيوان4(،06)و(63لاالعلمية والبيهقي1(،3
8 / الزهرفي،عنمالد،طريقمن1التمهيد@7/87"فيالبرعبدوابن10،2
شباد.روايةبحوعمارعنأيصعنالله،عبدبناللهعدعن

أنالزهريعنأوي@،أبيطريقمن(1631)يعلىأبووأخرجه:

به.عمار،عنابيه،عنأخبره،اللهعيد

بنالله)عبيدطريقأعني:الطريقين-تصحيحإلىالعلمأهلذهبوقد

التسائيئفقالعباس(-بناللهعدعنا@ع)عبيدوطريق:أبيمأعنالله،عبد
لا.أعلمواللهمحفوظ،لاوكلاهما:(301)عقب

آخر.لونالزهريعنرو@وقد
طريقهومن4/03،2أحمدطريقهومنكأ،27)الرزاقعدةأخرجهفقد

7/1التمهيد""فيالبرعبدابن أبوأيضأ:أخرجهالرزاقعبدطريقومن.79

عنالزهرفي،عنمعمر،عن(535)"لأوسطا@افيالمنذروابن)2361(،يعلى

ضربتين.يهوفكرفذكرهياسر...بنعمارأنعتبة:بناللهعبدبنألتهع@د

الفهمللناظريتببنالحديث،طرقبفيةمعالطريقهذافبضربقلت:

اللهعبيدبينفيماالوساطةأسقطفإتهالحديث،روايةفيالزهرفياصطراب

معلولالطريقهذاإنئمضربتين،التيممجعلإلىعاداتهعنفضلاوعمار،

"الأشرافتحفة"فيالمزيقالعمار،منيسمعلماللهعبيدلأنلالانقطاع؟

6 6 تهذبفيإوقال"،رحلبينهمايدركه،ولم":(03631)قبيل71/

4له"،الكمال 2 / ةاللهعبيدسيوخضمنعمارأنكرأنبعد(4242)5

1/1الرايقلانصب"فيالزيلعيئوقال"،مرسل" فإنثمنقطعوهو6:إ5

ياسرأ.بنعماريدركلماللهعبدبناللهعبيد



-

يللفعائد@لعللفي@لجلمع

@خر.طريقمنمعمرعنالحديثهذارويوقد

فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(87)مسندهفيالافعيلأخرجه:
لاعتبار!:ا9فيوالحازميالوعي،ط.(1566)والعلميةط.(31لاالمعرفقا9

9 عنمعمر،عنالثقة،أخبرناةقالحزم،ابنط.(4ولاالوعيط.5

كناتال:ياسر،بنعمارعنأبيهعنالله،عبدبناللهعيدعنالزهري،

المناكب.إلى@النبيمعفتيممناالتيممايةقزلتسفيرفيعطالئبيئمع
اورفيهانهإعلالهوجهةومتنأ،سندأمعلولالإسنادبهذاالحديطقلت:

خالفالمبهمالراويفإنمننهإعلالوأماخلدا.الثافعيئشيخوهومبهم

ضربتينليهذكرالرزاقعبدانوفلكالحديت،هذامتنسرقهفيالرزاقعبد

الحديثهذاضحفليزثادواحدةضربةفجعلهالراويهذااختصرهحي@في
ضعف.منفيهماعلى

عليه.واختلفذئبأبيابنورواه
8البيهقيطريقهومن)736(،الطيالسيأخرجه:فقد / أبيابنعن102

عقدهلكقال:ياسر،بنعمارعنالله،عبيدعنالزهركب،عننئب،

الناسانيحدثعماروكانالله:عبيدقالفيهوجاءفذكره،لعائثة...
يعوثونثموجوههم،فيمسحونالأرضبأكفهئميمسحونيومئل!طفقوا

يصلون.ئموالآباط،المناكبيإلىأيدبهافيمسحوناخرىضرلةفيضربون
يزيدبنويون@راشد،بنمعمررواهوكذلك"عقبه:البيهقيقال

الزهرفي،عنبرقان،بنوجحفرالزهري،أخيوابنسعد،بنوالليثالأيلي،
ويون@معمرفيهوحفظعمار،عنعتبة،بناللهعبدبناللهعبيدعن

.@فثبابيابنحفظهماكماضربتين،

حافظادنص@شيتا@منهاالقلبيرأنالاأبيمه،"لمظة:دكرالسندفيحاءمكنا(1)
2البيهقيفقالأليمه،1ةثكرعيرمعرصروايةأن 0 8 بنمعمر@راهلوكنلث.1/

ابنوقالعمارا،عنعتبة،بناللهعدلناللهعبيدعنالزمري،صو..راشد،
1ولالتمهي@ثيالرعبد عنومحصر،نئب،أبيوابنيونى،الرواه:79

أليط.عنيقولرا:ولمعمار،صالئصعدصالرهري،



مختلفةبأدماطرويحمينا@احماكك@ذالالثترك@:لىل@لل
-

الرواية.هذهعلىالطيالسيوتوبعتلت:
4/3أحمداخرجه:فقد 2 0

محمدابنوهوحجاج-طريقمن

بناللهعبيدعنالزهري،عنذئب،أبيابنحدئناقال:@المصيصي

جمتاللهرسولمعكتاقال:يقظان،آبيياسربنعمارعنعتبة،بنال@هعبد

علىبكرآبوفتغيطالفجزأضاءلمجحتىاللهرسولفأقاملعاثثة،عقذفهلك
بكير،أبوعليهافدخلبالصعداتالمسح@يالرخصةعليهمفزلتعائثف
وضربنالوجوهنابأيدينافضربنارخصةفيكعلينانزللقدلمباركة،إتكفقال:

والآباط.المناكبإلىضربةبأيدينا
عحارأوأن@ه،للضذيغهاالكلامأنالنص:هذاومقتضىقلت.

قصةرو@الديهوعماراأدالراجحأنإلابتفاصيلها.الواقعةذكرإلما

حججبوهمالحديثفيعلهذاوعلىالتيمم،كيفيةروىكذلكوهوالتيمم،

عندفرواه:رونهابنيريدجأ-وححالسي،الطياأعي:لفهما-وخا

1/1لاالمعانيشرح"فيوالطحاوي)ك@61(،يعلىأبي 1 العلميةط.ودي1

الله،عبيدعنالزهرفي،عنذب،أبيابنعن(1040)والاشيلملأ(،2)

لعانثق@عقذفهلكسفبرفيع@راللهرسولمعكناقال:ياسر،بنعمارعن

المسلمونفقامالرخصة،فنزلتماء،القوممعولي@أصبحوا،حتىفطلبوه

إلىوباطنهاأيديهموظاهروجوههمبهافمسحواالأرض،إلىبأيديهمفضربوا

ا

ثلاثةعلىرواهلأتهةمضطربنئباليابنطريقأنيتبينتقدم

جعلأخرىوروايةضربتين،وروايةواحدة،ضربةفيهافكرروايةأوجه:

فيكونمنفطعة،الطرقعامةأنعلىزيادة@ه،الصديقالحادئ@لتلكالراوي

وانقطاعه.لاضطرابهضعيفأالحديث

آخر.طريقمنالحديثوروي

شهابابنعنسعد،بنالليثطريقمن(565)ماجهابنةأخرجه

عائةعقدسقطقال:أئهياسربنعمارعنالله،عبدبناللهعبيدعن



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الناس.حبسهافىعليهافتغيظعائثةإلىبكيرأبولانطلقلالتماصميفتخلفت
قال:المناكبصإلىيومئل!فمسحناقال:التيمم.فيالرخصة@اللةفأنزل

لمباركة.أثكعلمتمافقال:عاثثة،إلىبكيرأبوفانطلق

من(571)جهماوابنل@13(،ودداوأبو4/13،2أحمدوأخرجه:

عتبقمابناللهعبدبناللهعبيدعنشهاب،ابنعنيزيد،ب@يونىطريق
حدثه

(1)
معوهوتمسحراأنهميحذث:كانأنهياسربنعفارعن

امسحوثثمالصعيد،بأكفهمفضربواالفجر،لصلاةبالصسيدجم@اللهرسول

افمسحوأخرى،مرةالصعيدبأكفهئمفضربواعاثواثتمواحدةمسحةوجوههم

أيديه@.بطونمنوالآباطالمناكبإلىكلهابأبدبم
الزهرفيعنبالروايةالمعروفينالرواةأنيتبينتقدمماخلالمنةقلت

ابنعنالله،عبيدعنعنه،قال:منفمنهمالحديث،هذاإسنادفياختلفوا
عمار،عنأبيميعنالتصعبيدعنعنه،قالمنومهمعمار،عنعباس،

منومنهمأرسله،منومنهمعمارعناللصعبيدعنعنه،قال:منومنهم

درقرائنمنيعذالاختلاففهذاضربتين،ذكرمقومنهمواحدة،ضربةذكر

الرواةعامةوأنالزهرفي،علىذلكفيلاضطراباوحملالحديت،هذا
والخلل،الوهممئساحتهميبرئماوظهرعصروايتهمقبولقرائناجتمعت

اضطراب،مناعتراهمالردالحديثهذاتأويلالعلمأهلبعضحاولوقد
1الرالمجادالنصبفيالزيلعيئنقلهفيماالأترمقال 5 6 فعلهمفيهحكىإتما1:إ/
حبانابنوقال@إ،فعلمهأجنبأتهالآخر:فيحكىكمامحنحروالنبيئدوفى
عمارألجروالئبيئتعليمقبلالتيممايةنزلحيصهذاكان"ة(1310)عقب
يث@النبيئعمارسأللماوالكفينللوحهواحدةضربةعلمهثثمالنيمم،كيمية
."التيممعى

عمار،عنالزهريحذثعتةبناثهعيدأنأي.الزمري،علىتحودهاالهاء(1)
فيظ@النظريمعنلممنعلىيلتسىلاحتىالظامرهدالتلكيطامرأمرومذا
عمارساللهلعب@دسممعصيحةهذه



مختلفةلأدماظرويواحدأحميئاكفىا@@لالثترك@:رلصلل

المسلمودفقامالروايات:بعضفيجاءماعليهيئسكلكلةوهذاةتلت

تضعيفإلىالعلمأهلبعضذهبوقدبايديم.فضربواجموراللهرسولمع

4/2أحمدنقلهليماالزهرئفقالالحديث،هذا عقبثاودوأبو6،4

يغتردرلا:(320)
(1)

ابنرواهوى@كعقبه:داودأبووقالالناس،بهذا

ورواهيون@.ذكركماضربتينوفكرعباس،ابنعنفيه:قالةإسحاق

بناللهعبيدعنالزهري،عنمالك:وقالضربتين.الزهريعنمعمر،

فيهوشكالزهري،عنأوي@،الوقالوكذلكعضار.عنأبيصعنالله،عبد

عباس.ابنعنا@ععبيدعنآوابيهعنا@ععبيدعنمرة:قالعيينةابن

وفيفيهعيينةابناضطربعباسأبرعنقال:ومرةأبيهعنقال:ومرة
منإلاالضربتينالحديتهذافيمنهمأحذيذكرولمالزهرفيعنسماعه

حدياالعلمأملبعضفضقف"ة(144)عقبالترمذيوقالسميتإ،

المناكبحديثعنهروىلماوالكمينللوجهالنيممفيج@التبيعنعمار،

هووالكفين:للوجهالتيممفيعمارحديثإبراهيم:بنإسحاققالوالاباط،

والاباط،المناكبإلىيم@النبيئمعتيممناعمار:وحديثصحيح،حديث

ع@النبيئأنيذكرلمعمارألأنوالكفبن.الوجهلحديثبمخالفهولي@

بالوجهأمره@مالئبيئسألفلماوكذا.كذافعلناقال:اتمادبذلث،أمرهم

أئهالتيممفي@تالنبيئبعدعماربهافتىمافلث:علىوالدليحوالكفش،

وقالعحده،النبئعلمهماإلىانتهىائهدلالةهذاففيوالكفين،الوجهقال:

عرالزهري،عنواحدغيررواهقدالحديثوهذا9ل@831(:عق@البزار

واحدصعيرورواهإسحاق.ابنفتابععمارعنعباس،ابنعنالله،عبيد

بعضورواهعمار،عنعباس،ابرعنيقلولماللهعبيدعنالزهري،

هذابغيرعمارعنأبيه،عنا@ععبيدعنالزهرفي،عنالزهرفيأصحاب

ا@طربالغقد:(652)عقبالائار!محانيشرح9فيالطحاويوقالاللفظإ،

المنكبينبلغقديكونآننفواقدجميعأأثهمغيرهذا،عمارحديثعلينا

يقرا"لمحاود.أليروابةلي(1)



=
@ئد@لف@@@لعلل@لجامعفي

ابنأوأبيهعنا@عبيدحديثفيعهرويماانتفاءبدلثفئتوالإبطين،
/7لأالتمهيد"فيالبرعبدابنوقال"،الاخرينالقولينأحدوئبترف@،عباس

1 اشععبيدعنالزهري،عنومعمر،ذئب،أبيوابنيون@،@رواه":79

كماعباس،ابنعنةقالواولامالك،قالكماأيهعنيقولوا.ولمعمارعن

إلىلليدينوضربةللوجه،ضربةضربتين:فيهوفكرواإسحاق،وابنصالحقال
أكثر":@./7فيوقال"،ضربتينمعمرذكر@يهوكذلكلاباط،واالمناكب

للوجهواحدةضربةفيهاإئماالحديثهذافيعمارعنالمرفوعةالاثار
فيه...!.مختلففمضطربعمارعنالبابهذافييروىماوكلواليدين،

ولنفاستهنفيس.بكلامالحديثهذاعلىف@تهرجبابنوعتققلت:
يرقالإذبكاملهآنقله

2/2لأالباريفتح" 51-2 عمارعنرويالوقد:53
عنالزهرفي،روايةمنوالاباطالمناكبإلىعسحرالثببئمعتيمموائهما

رخصةنزلتقال:عمار،عنعباس،ابنعنعتبق@بناللهعدبناللهعبيد
بأيديهمفضربوا@تاللهرسولمعالمسلمونفقامالطيب،بالصعيدالتطهر
وجوههمبهافمسحواشيئا،الترابمنيقبضوايولمأيدرفعوا3الأرض،
أحمد،لإماماخزجه:لآباط.اإلىأبدبهمبطونومنالمناكب،إلىوأبدبهم

كماعنه-فقيل:الزهري،علىإسنادهفياختلفوفدوالنسائي.داود،وأبو

عمار.عنأله،عنعتبة،بناللهعبدبناللهعيدعنعنميوقيل:ذكرنا-
الرازيان.حاتبموابوزرعةأبوقولهما:وصخحعيينةوابنمالككهرواهكذا

مرسلأ.عمارعنالله،عدبناللهعيدعنالزهري،عنوقيل:
الزهرئأنكرهوقدينكرونه،العلماءيزللمجدأمنكزحديثوهذا

وغيرهما،داودوأبوأحمدالإمامذكرهالناس.بهيعتبرلاهووقال:راويه،
الله،عبيدمنإلاأسمعهلموقال:بيحدثأنامتنعثهاالزهرفيعنوروي

إفايغضبكانأتهمكحولعنورويهو؟ماادريلاقال:أثعنهوروي
وقال:به،يحدثأنامتعأتهعيينةابنوعنالحديث،بهذاالزهريحدث
أيضا:وقالئ@ء،يىفقال:عنه،أحمدالإماموشئلعليه،الحمللي@

عليه.العملأرىماوقال:يهابه،الزهركنوكانإسناثصفياختلفوا



مختلفةبالفاظرويحميتا@احمأككبذالال@ستركت@لالعلل
=

وجهان:عنهالجوابففيصحتمماتقديروعلى

وإتماالصفة،هذهعلىالتيممأصحابهيعئملميالنببئأن@حلسا:
والذراعينالكفينتشملالمطلفةاليدأنلظنهمالايةنزولعندفعلوه

للجنابن@بالأرضعمازتمقككمااحتياطأذلثففعلواوالعضدين،والمنكبين

بفعلهالتيممجم@روالثبيبينثمكالغسلكلهالبدنيعمالجنبتيممأنوظت

ومنهمبم@بيانهإلىكلهمالصحابةفرجعو@لكفينإ،للوجه@لتيمم"وقوله:

رواهكماوالكفينللوجهضربةالتيممأنأفتىفإتهالحديث،راويعمار

راهريهبنإسحاقفكرهالجرابوهذاسبق،كماكهمالك،أبيعنحصين:

الأسمة.منوغيره

بمى@هواللهرسولبأمرثلككانإنوأتهالنافعيئ:فالهماو@لئاني:

فكلالتيمم،ايةنزلتحينكانتيمماولهذاأنأخبرعمارألأنةمنسوخ

للئبيئكانتيمم
(1)

بكرأبونكروكذاناسخ،لهفهولهمخالفبعده@

الأئرم
(2)

العلماء.منوغيره

هذاإلىيدهبكاناتهالزهرفي،عنالعلماءمنواحدغيرحكىوقد

تتادةعنسعيد،عنعطاء،ب@الوهابعبدعنورويروا@الذيالحديث

هذا.يحجبناولاسعيد:قالالآباط.إلىالتيممقال:الزهريأن

القول،هذاأنكرأتهالزهر@صسبققدرجب:ابنالقائلقلت-

العلماءإجماععلملماعنهرجعأتهفالظاهربيعتبرونلاالناسأنوأخبر

انتهى.أعلم!واللهمخالفته،على

قدالوهمأنالحدبهذاإعلالمنلنايتلخصتقدم:ماوحاصل

أعلم.واللهالإفك،حديثمنللزهريطرأيكرن
93-1/92البخاريأخرجه:ماهوالنيممصفةفيالثابتوالحدبت

93ومسلم3(،3له / بنسعيدعنفو،صشعبق@طريقص(211)(368)11

اث@عوصلنطارقطبحةسواتصويبخطا،لالياال@طوع.لي(1)

كلامه.تقدم(2)



-

@للف@لئد@لعللديالجامع

الخطاب،بنعمرإلىرجلجاءقال:ابيه،عنابزى،بنالرحمنعبد
الخطاب:بنلعمرياسربنعفارفقالالما"أصبفلمانجبتانيفقال:
فتمعكث،أناوأماتصل،فلمألتفأئاوأنت،أناسفرفيكناأناتذكرأما

فضربهكذا"يكفيككانإتماداعح@:النبيفقال@للنبيئفذكرتفصليت

وكفيه.وجهةبهامسحثتمفيهماونفحالأرض،بكفيهجم@البي

.(03621)7/،61الأشرات،تحفة"في:التخربجلتماموانظر

67الأشراف!تحفة"وانظر: -1/551الرايقهنصبو"1(،5730)71/

1 11/7المهرة!إتحافو@5،6 2 5/01المسند!أطرافو"1(،ي@9394

أيضأ:إسنادهفير@ريهوقد@ضطربالمنن،لمضطربتخرمئال@
عباس،ابنسمعتقال:سعيد،بنعميرعنال@بيعي،إسحاقأبوروىفقد

2القرة1انوشطن،وألضلؤةألضحلؤتعلخفظؤا"يقول: العصر.صلاة3،8

به.إسحاق،أبيعنشعبة،طريقمنم@690)شيةابيابنأخرجه.

ومتنا.سندأفيهاضطربإسحاقأباأنإلاالصحة،ظاهرهإسادهذا

تقدم.كماسعبدبنعميرعنرواهفإثهالسندفياضطرابهاما
4/3والفكرط.(4231)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 49-3 5 ط.0

العنبريسليمابنوهوقيس-طريقمنال@عالم
3/2لكبير"التاريخا"فيلبخارياوأخرجه: 7 ويلطحاوا)0701(،5

1/1الآثار،معانيشرحفيإ 7 إسرالل.طريقمن(991)العلميةط.وفي4
عنعبيدبنرزينعنإسحاق،أبيعنو)سرائيل()قي@،كلاهما:

عباس.ابن

ومو(1)
5لا"ققريبا@ال@ققه" 57)

منرالمثبتالعبديأاللهعميدلن@زرةبلىالآنار!محاني@انرحمطرعفيتحرف(2)
المهرقابتحاف"



مختلفةبأدماظوا@أ@ويحمينأككا@@لالثترك@:رلعلل
-

الأحوص،أبيطريقمن)التفسير((403)منصوربنسعيدوأخرجه:
عباس.النسمعمئحدثنيقال:إسحاق،أبيعنأراه

الذيشيخهمنشكبأتهعنهيجابانممكنالأحوصأبيوطريق
عليه.إسنادهفيفالاخ@حملنيخكصأراطفقال:الحديث،بهذاحدث@

التيالوساطةيضبطلمإسحاقأباأنيوضحانوهماطريقان،لنابقيولكن
عباس.ابنوبينبينه

التفسير،بلفطعباسابنعنرواهأتهتقدمفكماالمتنفياضطرابهأما

القراعة.بلفظأخرىتارةعهورواه

عنشعبة،طريقمن(210)المصاح@ه"فيثاودأبيابنفأخرجه:

أئهإسحاق:أبي
الحرف:هذاقرأعباسابنسمعائهيريمبنعميرسمع

العصر!.وصلاةالوسطىوالصلاةالصلواتعلىحافظواإ

أبيابنحدنناةقال(50-17)"الفرآنفضائلفيإعبيدأبوةوأخرجه
أنهعبيدبنرزينعنإسحاو،ابيعنأبيه،عنزائدة،

عباسابنسمع

العصر".صلاةالوسطىوالصلاة"كذلك:يقرؤها

4/3والفكرط.(4261)تفسيرهفيا@بريوأخرجه: 6 5-3 6 ط.6

4والبيهقيالكنب،عالم 63 / عنإسحاتأبيعنشعبة،طريقمن1

هبيرة
(1)

داود.أبيابنروايةبنحوعباسابنعنيريم،بن

عنرواهتارةإسحاقوالوساسقه،منحاللأفضللي@الطريقوهذا

عبيد،بنرزينعلىأعاثةوتارةيريم،بنهبيرةعنوتارةيريمبنعمير

اعلم.واللهيصح،لاوأنهفيه،إسحاقأبيباضطرابمعلولأالحديثفيكون

7/5لمهرة!اإتحافوانظر:إ 6(0732).

أبيعنالأحوص،أبوروىماالمتن:لاضطر@بتخرمئال@
اللهكتابفيإنالله:عبدقالقالا:والأسود،علقمةعنإسحاق،

لمير"الفكر.طحمةفي(1)



=
لد@الفط@لعللفيالجامع

@وائذيتله:غفرإلا@اللهفاستغفرفقرأهماذنبأعبذأفنبمالايتين
يننرومنلبهزبهغنأثعفروأئدتهنكرواظلموا@ننس@أؤنحلحأ@خشة@نا

1عمراد.أت@الب@لاالتنوبإ نفسكليظلغأؤل@تقماتغملثومنوقوله:(35

1الاء.1@غفور)زحيصا@الهيجدلتهيستغمرأئص 1

فيالمنذرابنطريقهومن)التفسير(،(52يلامنصوربنسعيدأخرحه:
.(9035)الكبير"@افيوالطبراني3(،9يلاالقفسير""

.(30015)سيةأبيابنوأخرجه:

الإسناد.بهذاالأحوص،ابيعنشيبقأبيوابن)سعيد،كلاهما.
بالندلب@،مشهوروهوال@يعبئ،إمحاقأبوفيهثضحيفالإسادهدا

علبهاختلفإسحاقأباإنثثمالأسو@منولاعلفمةمنلالسمعيصزحولم
آلسورةمنإحداهماالاينينجعلأتهتقدمفكماالحديث،هدامتنفي

النساء.سورةمنوالأخرىعمران

بنالملكعبدأنأنافقال:(392)تفسيرهفيحميدبنعبدوأخرحه:

الله:عبدقالةقالاوعلقمة،الأسودعنإسحاق،أبيعنسفيان،عنعمرو،

@الغصل@ومنله:غفراستغفرثمالنساء،سورةمنالايتينهاتينقرأمن
لمذثنهم@ولؤ@نحفوز)زحيا@ا@هيجدألنهيستغمرثزنمسصيظمأز

(1)

1ثلزسول،لهر@شتغم@%@لئهف@شتغفرو(جاوكثنفسهمنمل@ما 4،.6فاء.1

@@سورةمنتارةالايتينجعلإسحاقاباأنيتينتقدمماخلالمن

عمران.تطآيةيذكرولمفق@الشاءسورةمنوتارةالشاء،وسورةعمران
إسحاق.أبيطريقكيرمنالحديثهذارويوقد

عنليت،عنجرير،طريقمن(9070)الكسير!"فيالطبرانئفأخرجه:

محبئأففمالآيتينا@قرانفيإنالله:عبدقالةقالإبراهم،عنهيرفأبي
فقاليخبرهم،فلمعنهمافسألوهله،كفرإلااللهواستغفرتلاهمالمذنبا

المطوع.منسقطت(1)



مختلمةبأدفاظرويواحماحميتاكص@نالالثترقى:رل@لل
=

المصحففأخذاالمنزلإلىفقامابنا،قئمةلصاحبهأحدهماوالأسودعلقمة

هدهإلىانتهباحتىالئساءفيأحذاثتمرأيناهما،مافقالا:البقرة،فتصقحا

غف@@)زحيصااللهيجدأفهي@تغنرثزنمسصيظغأوسوئاليسلثومنالاية:

قوله:إلىانتهياحتىعمرانالتصقحاثثمواحدة،هذهفقال:،

ومنلذزبهنملأمتغنروأذكروا@لتهثننستظلموا@ؤم@ثةفحلوألمنا@رتننب

طبقاثتمأخرى،هذهقالا:فحدما،ماعكي@راودتمللتهإلاألتنوبيغنر

نعم.قال:الاتان؟هاتانهمافقالا:الله،عبدأتياثمالمصحف،

1ولالمجمع!9فيالهيثميئقال اسنادةدالحديث:إلهذاذكرهعقب1

معود".ابنيدركلمإبراهيمأنإلاجيذ،

تقدمتوقدسليم،أبيابنوهوليثفيهضعيف،إسناثهبلقلت:

قالكمامسعودابنيدركلمالنخعي-وهوإبراهيم-انعلىترجمته

الطريق.هذايخرمن

المسندفيوالطبراني8(،4-7)القران!الصائلفيعدأبوشأخرجه:

الفراتأبيعنالئسعيئي،اللهعبدبنمحمدطريقمن(1444)لاالئاميين

ماايتانالقرآنفيقال:مسعودبناللهعبدأنالمؤمنين:أمصفيةمولى

أهلمقرحلانبذلكفسمعقال:له،كمرإلافن@عندمسلمعبدقرأهما

ائتيافقال:فأتياهالبصرة
@اللهرسولمنأسمعلمننيف@كعب،بنأبيئ(2)

اقرعالهما:دقالكعب،بنأبيئفأتياقال:ابي،سمعهوقدإلاشيثأفيهما

فحثةفحلحألمناثرائن@عمران:بلغا@ىحتىفقرءاستجدالهمائكماف@القر@ن

ت@نه،الاآلت@و%يغمرومنلذز@هتمففشغ@ئانكروا@لنهلنفسهمظلموآأؤ

غفحر)زحيحااللهيجدأدهيتتعفرثتنعس@يظلغأؤشؤئاليسل@ومنوقوله:

والساعطعمرانآلفيلا:فقاأين؟ابي:فقالوجدناهما،قذلا:فقا@@

مندصمنأترىخصوعأاللهعدعنالنخعيسلصأنتقدم(1)

خطأدانا"المطبوع.في(2)



-

هماإثهمافقال.

@الفعل@د@لعللدي@لجامع

تاريخ9فيإلاترجمةعلىلهأقفلمالفراتابوةضعيفإسنادوهذا
9@ا@فق 8 /7 هذهزياثاتذلكعلىزدتحديذ.ولاجرحافيهينقلولم1

سابفانها.علىالروابة

بنسفيانروىمالاسناده:متنهفير@ويهلما@ضطرب@رمئال@

بنسعيدعنمرة،بنعمروعنكدامءابنوهومسعر-عنعيية،

حتىحدالأقةعلى@اليسىده:يخالنبيقالقال:عباس،ابنعنجبير،

."المحصناتعلىمانصففعليهابزوجفلذا@حصنتتحصن،

رفعأفيهسفيانباختلافمعلولأنهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا
إسناثه.فيالاختلاتبعضعنفضلاووقفا،

)اما("الأوسط@افيالطبرانيعندالعابديعمرانبناللهعبدرواهفقد
فيشاهينوابنالطعتين،كلتا(383ولاالعلميةط.(478)والحديثط.

العلل"فيالجوزيابنطريقهومن)376(،"ومنسوخهالحديطلاناسخ
03"المختارة9فيالمقدسيوالضياء)7231(،المنناهيقلأ 2 8 / ا/و.(353)1

3 2 مرفوعأ.أعلاهبالإشاد(355)9
(6ايلأمنصوربنسعيدسفيان،عنرواهإدالعابديوخولف

8/2البيهقيئطريقهومنلالتفسير(، 4 موقوفا.أعلاهلإسنادبا3
أننجدسفيانعلىالمختلفينالراويينحالفي@احصةونطرةقلت:

مصئفثقةمنصوربنسعيدوأنصدوقالحابديعمرادبناللهعبد
الأن.هدافيكعبهلعلونظيرهروايةعلىسعيدروايةرجحانفيشكولا

بناللهبعبدالمرفوعةالروايةإعلالإلىالعلمأهلبحضفصبوقد

بناللهعبدإلاسفيانعنالحديثهذايرفعدلمالطبرانى:فقالعمران،

ناسخالحديثهذاأنوأحسب9عقبه:شاهينابنوقال"،العابديعمران

القاعدأبيروايةلفظ(1)
سلآم.بن3

.(2399)لتقربدا(3)

.(3510)بقريبالا(2)



مختلمةلألفاطدا@ويوا@ح@يمأكدبدالالثترقى:لالعلل

ولمعاس،ابنعلىموقوفارويإثهوقيل:عئلقدمسعروحديثللأول
نقلهفيماوقالالا،أعلموا@ذالعابدي،عمرانبناللهعبدإلاأسندهأحدأأعلم

موقوفالحديثهذاإنقيل:قد":(1327)عقب"الحلل@@فيالجوزيابن

ابنوقالعمراد"،بناللهعبدغيرجؤدهأحدأنعلمولاعباس،ابنعلى

1"الباريفتح"فيحجر 9 9 / 1 اختلفلكنحسنوسندهملا(:إ36)بعيد2

وغيره...،.حريمةابنجزموبذلدوقفصوالارجحووقفه،رفحهفي

فيشاهينابنفقال:إليه،@بفيما@ثاهينابنيخلقوتعقب
إلىيحتعالنسخبانوئعفالاب،لحديطمنسوخأته:@والمنسوخالناسخ"

1يعلم.لموهوتارلخ
00.

وأنالحديط،هدارفعفيوهمالعابديأنيرجحقدمناهالذيفهذا
علىفرواهالحديثهذاروايةفياضطربقدسفيانأنإلاوقفه،الصواب
أوجه:خمسة

1لاالرزاقعبدأخرجه:ماالأول: 3 عنليلى،أبيبنصعنه،(61

عباس.ابنعنمجاهد،

2شيبةابيالنأحرجه:ماو@لئاني: 87 ابنعنحب،ع@عه،(03

2والبيهقي)75782(،شيةابيالنأخرجه:ما 4 3 عه،8/

عاس.ابنعنمجاهد،عنمرفب@عمروعن

عنعنص)التفسير((6للااصصوربنسعيدأخرجه:ماو@لرابع:

عباس.ابنعنجبير،بنسعيدعنمرة،بنعمروعنمسعر،

النإليهأشارالذيوالحلبتالحالدي،عمرانساللهعبدحليتالأرلالحليت

رنتبثاالأمةعىئلكعاللهرسولأنالجهي.خالدبنزيدحديثموتاهين

فاتجلدوما،زنت@ن3فاجللوما،زنت@نتتمما،فاجللكلزنت@نقال.!تحصن،ولم

2الحريأخرجه.وهنابضفير!ولويعوماثتم 1 3 (*3لا8/



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

عنمنصور،عنعنه،(2ملا54)شيبةابيابنأخرجه:ماوالخاص:

جاهد.

جهتينمنمعلولعيينةابنوطريقالسد.جهةمنالاختلافهذا

أ

2لاأخرجه:شيبةأبيابنأن عنوكيع،طريقمن(875

قوله.جبيربنسعيدعنمرة،بنعمروعنشعبق@

نف@أخرىجهةومنالسابقق@الطرقيعلوهوصحيحالطريقوهذا

الأمة.حدولي@الإحصان،فسرأتهعباسابنعنالمحفوظ

1والفكرط.(7231)تفسيرهفيالطبريأخرجهفقد / ط.616

حدثنيقال:صالح،بناللهعبدحدثناقال:المئنى،عنالكتصعالم
يقول:لحعحن،ثنلذقوله:عباسابنعنطلحة،بنعليعنمعاويض

حرأ.تزوجنإذا

6/16والفكرط.(7231)تفسيرهفيالطبريأيضاوأخرجه: ط.1

2والبيهقيالكتب،عالم 4 3 عنحصين،أخبرناقال:هيم،طريقمن8/

بنحوه.عباس،ابنعنعكرمقع

6/16والفكرط.(7231)أيضاالطبريوأحرجه الكتبعالمط.1

ابنأنعكرمة:عنمغيرة،عنجرير،حدثناقال:حميدابنطريقمن

تزوجن.يقول:لضعحت،اثن@يقرأ:كانعباس

بناللهعبيدعن(5اهلهالتفسير@3/329"فيحاتمأبيابنوأخرجه:

حدثناقال:هثام-ابنأي:خلف-حدثناقال:البغدادي،إسماعيل

جبير،بنسعيدعنالحكم،عنتغلب،بنألانعنهارون،عنالخفاف،

بحوه.عاسابنعن

لآيةعباسابنتفسيرالصوابأنيينتقدمماخلالمن@قول:

ركغا.دابنالفكر.ط.في(1)



مختلفةلأدفاظرويواحماحميناككإداةلالهضل@للعلل
-

عليهدخلقدوسفيانجبيبر،بنسعيدقولمنالإحصانايةبينماالاحصان

اعلم.واللهعاس،ابنعنسعيد،روايةلثهرةالوهم

الاختلاتذلكفبزولومننا،سنداعلى@لر@يميختلفوقد@

المتنبترجيحالمتنفيالاختلاتويزول@،@لصو@الطريقبترجيح

روىمامثاله:الاضطر@بمسمىالحدبثعنفبننفى@،@لصو@

أنارىكنتقال:عليئ،عنخير،عبدعنإسحاق،أبيعنالأعمش،

@اللهرسولرأيتحتىظاهرهما،منبالمسحأحقالقدمينباطن

ظاهرهما.علىبمسح
ومتنأ.سندأعليهواختلفالسبيعيئإسحاقأبورواهالحديثهذا
السند.اختلافاما

فيأحمدبراللهوعبد1/9،5وأحمد)381(،شيبةأبيابنفأخرجه:
1/1زياداته 1 1و4 بنوكيعطريقمن(613)و(346)يحلىوأبو2،4

لجرا

1/2والبيهقيئ)361(،أبو@اود 9 بنيزيدطريقمن2

العزيزعبد

1يلاسيبةأبيابنوأخرجه: لبزاروا6(،1ويا(162)ودداوأبو0(،9

5/1@اعليمسند"فيكما@الأوسط"فيالمنذروابن7(،)ول 8 0،2

ط.(783)و(077)و(76ولاالعلميةط.402والماا/والدارقطني

1/2والبيهقيالرسالة، 9 السننمعرفة"وفي(21لا@المدخل"وفي2

0ولا(673)ولعلمبةاط.(444)و(76)لهلآئار،،وا بنوالرعي،اط.(72

3التمهيد!"فيالبرعبد 97 بنحفصطريقمن(23لاوالبغوفي4،/

يخاث

.(774لالالنقريبهالمققهومر.(1)

(1430)لتقريبمال@الاخراليقيلأحفظهتحرلقبلئقفومر:(2)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

علي!مسند"فيكماالحديئطمختلف@اتأويلفيقتيبةابنةوأخرجه
5/1 8 الرسالة،ط.ا(اوي@العلميةط.(11لاالكبرى""فيوالنسائيئ0،0

اعلام@اسيرفيوالذهبي)221(،ومنسوخصهالحديقدالاسخفيشاهبنوابن
13/3البلاء" 0 0

يونىبرعشىطريقمن

المورعبنمحاضرطريقمن(789)البزاروأخرجه:
لأعصى،اعنضر(ومحاوعيسى،وحفص،ويزيد،)وكغ،خمستهم:

بهذا

عنغياث،بنحفصعنفرواهالبجلي،عمروبنإسماعيل

فيالدارقطنيفكرهعلي.عنالحارث،عنإسحاق،أبيعنالأعمش،
4/4العلل،" "عقبه:وقال(424)4

داالحارثقوله:فيوهم

لأولى.االروايةعلىالأعمروتوبع
1/1أحمدفأخرحه. نعيموأبو7(،لااوالزار)517(،والدارفي4،8

8/1"الحلجة"في 1/2والبيهقي9،0 9 إسحاقأليبىيون@طريقمن2

4/4"العلل"فيالدارقطنيةوأخرحه سفيانطريقمن(42لىس7
لثوا

1/2البيهقيئ 9 طهمان.بنإبراهيمطريقمن2

الدارقطنيعلل@لمفيكمازيدبنوحكيمإسراثيلوتابعهم

فيالدارقطنيقالالجلي،عمروبنإسماعلعثلنحمصأصحا@وخال@=
4/4"الحلل@ سحمصصفرواهالجلي،عمروبنإمماعلحالفهم@ل@.24)4

الدارنطني.نالعلي!.صالحرث،صبسحاق@ابيع@الأعمنى،صعيات
الحارشه.ةقولهثيالوومم

(5341)التقريبه"دنهقةاوهو(1)

للا(93)ققريباا@أوهام!لهعموق،ومو.!(2)

أبيطريقلالسحفحظلالانلك،بلى@سقحاالدارقطنيأنألاخلا@هذافكرو@سب(3)
ضميف.البجليعمروسإسماعلإنإدجر،عدعنبسحتى،

.(789لااققرسه@قليلأ!جممق،صمي@ومو:الهأ



مختلمةبالفاظروىحميثأ@اح@اكك@ذارلثترك@:لالعلل
=

عنوحيياواسرائيل،هم،و)برالثوري،اوسفيانلمحون@،خمستهم:

لفسه.بالإسنادإسحاق،ابي

والسدي.خيرعبدبنالمسيبهذاعلىإسحاقأباوتابع
فيه.واضطربعيينةلنشانفرواهخيرعبدبنالمسيبطريقأما

.(57)لرزاقاعبدأحرجه:

1أبيهمسندعلىزيا@اتهفيأحمدبناللهعبدوأخرحه 1 4 / 1و1 2 4

الطالقاني-وهوإسماعيل-بنإسحاقطريقمن
ط.(11وياالعلميةط.(120)الكبرى@ا"فيالنساثيوأخرجه:

إبراهم.بنإسحاقطريقمنالرسالة
8للأتفسيرهفيالطبريوأخرجه. 93والفكرط.(96 عالمط.81/

الزهري.محمدبناللهعبدطريقمنالكتب

ط.(2081)والعلميهط.(445)تهالمعر@"فيالبيهقيوأخرجه:

النافعيطريقمنالوعي
إبراهيم،بنوإسحاقإسماعيل،بناسحاقدالرزات)عبدخمستهم:

بنالمسيبعنالسوداعطأليعنعيية،بنسفيانعنفعي(واثالله،وعد

أنيلولاوقال.فدميه،ظهورفغسلعليضات@ةقالابيم@عنخير،عبد
فيفذكرأحقبطونهماأنلظننتقدميهظهوريغسلمجيه@اللهرسولرأيت
القدمين.غسلالرواياتهذه

ومن)74(،والحميديبتحقيقي،م@.)مسندهفيالافعيوأخرجه:

صالسوداء،أبيعنسمياد،عنالتمهيد@94/693فيالبرعبدابنطريقه

أنيلولاوقال:قدميه،ظهرفمسحعليتوضأقال:أيه،عنخير،عبدابن
أحتباطنهماأنلظننتقدميهظهرعلىيمسخىك@اللهرسولرأيث

فغسلالأولىافيجاءفقدالألفاظ،مختلفتاالروايتانفهاتان@مول:

ديالديللتعطشيمنهاالفلبليالروابةمده(1)
الح.بلمطالمسده"

الساني.روابةلمظ(2)



-

لدلف@ا@العلل@معفيلحا@

"ةالخاشيتفيوجاءقدميهد
علىكانإن@عقبه:الحميديقالقدميمامسح

البرعبدابنوقال@،منسوخفهوالخعينغيرعلىكانو)نسنففهوالخفين
علىالمسحعلىهذابحملمنالعلمأهلمن9الحميدي:قولعلىمعلقا

الخفينفيمغيبينيكوناأنهاهناالقدمينذكرمعنىويقولالخفش،ظهور
فلاالقدمينعلىالمسحوأمافعله،@لىالنيعنثتالذيالمسحهوفهذا

جعلهظاهرهعلىالحديثهذاإنقال:ومنالوجوه،منبوجهعنهيصح

لنهتأووالذي@أيضأ:وقاللا،@لنار@منللأعفاب@الريل@رو.بقولهمنسوخا،

جاءقدالخفين،فيكاناإذاالقدمينبذكرأرادائههذاعليئحديثفي

إسحاقرواهلأو@كذاال@رفقا:فيالبيهقيوقالجيد،طريقمشمنصوصا

فيهماالمسحبلفظ:عيينةابنعنالحميدي،ورواهعيينة،ابنعنالحنظلي

أبيعنطهمان،بنإبراهيمرواهخفيه،قدميظهرعلىمحمولوهوجميعأ،
قدميهظهرعلىومسحالحديث:فيوقالعلي،عنخير،عبدعنإسحاق،

خفيهعلى

نازلة.متابحةالمسحذكرعلىتوبعسفيادأنإلاأقول:
4-4/46"الحلل9فيالدارقطنياخرجه:فقد طريقمن(424)س7

خير،عدبنالمسيبعنالحسن،عنالوراق،مطرعنطهمان،بنإبراهيم

المسح.روايةفذكرعلي...عنأبيه،عن
آيضا.والمسيبإسحاقآباالسديوتابع

1/3الانار،معاني@اشرحفيالطحاويفأخرحه العلمبةط.وفي5
به.خيرعبدعنالسدي،عنشريك،طريقمن(151)

المتن:فيالاختلافأما
لكانبالرأيالذينكانلوبلفظ:الأعمشعنعياث،بنحفصفرواه

بالمسح.أولىالخفأشل
باطنأرىكنتماةبلفظالأعمشعنالعزيز،عبدبنيزيدورواه

ك@(.81)لتقريجهاثفقه،المخضرم،ومر.(1)



مختلفةبالفاظرويوا@أميثا@كك@ذارل@ضك@:لالمللى
=

خفبه.ظهرعلىيمسح@يدهاللهرسولرأيتحتىبالمسحأحقإلاالقدمين

كنتبلفظ:إسحاقأبيعنفرواهطهمانبنإبراهيمالأعم@ىوتابع

@ث@اللهرسولرأيثحتىظاهرهمامنبالمسحأحقالقدمينباطنأنأرى

خفيه.علىقدميهظهرعلىومسحتوضأ

إسحاقطأبيبنويون@الجراح،بنووكيعيوس،بنعليخالفهم

أحقالقدمينباطنآرىكنتبلفظ:إسحاقأبيصفرووهالثوري،وسفيان

ظاهرهما.يمسح@اللهرسولرأيتحتىظاهرهما،منبالمسح

أبيصعنخير،عبدابنعنالسوداعطأبيعنعيينفبنسفيانورواه
بئاللهرسولرأيتآثيلولاوقال.قديم@ظهرفغسلتوضأعليارآيتقال:

ظامرهما.منبالغسلأحقبطونهماأنلطننثقدميهظهربغسل

الهعلىالعلمأهلحملهإئماالحديثهذا7(:إ)مماعقبالبزارقال

عنالخبركانإذذلثعيريحتملولاالخبر،ئبتلمنهذاطهارة،علىكان

رجليم@ا.غسلالنبي-@أنعليئ:عنخير،عبد

4/4العلل!@افيالدارقطنيوقال فلكمنوالصحيح":(424)س6

أعلاهما"منبالمسحأحنالخميئباطنأنأرىكتقال:منقول

2البيهقىوقال 9 2 دهداالصحيحصاحبابهيحتجلمخيروعبد":1/

."الخفقدمابهأريدإثمامعناهفيرويوما

فيالعبارةمذهالذكرفقال:القيأالجوهر"فيالتركمانيابنوتعقبه
لمكونهمامنيلزملاأثهفكرناوفدتضعيفهم،بذلثيريدوكأتهجماعة،حق

ئققه.خير.وعبدضعيفأ،يكونأنبشخصيخجا

1/1الرايقهنصبو@)40201(،ول/7@الأشراتلأتحفةوانظر: 8،1

داحرجهوقال:(60)الراما@بل@عفيالمتىهدااحترحجرابرالحافطلجدلذا(1)

ليوقال"،حنب@هنادداودأبر
د@سناثه:(218)4اال@الجيرهالتلحيص"

والثيح)719(،للصدتحفجقهفيشاكرأحمدالحلاسةصححهوكدلد."صحيح

1/1لالارواعافيالألاني 4



=
@د@@للف@@لعللفي@لجامع

11/5المهرةاإنحاف9و 2 4/4المسند"أطراتو")06541(،7 5 2(6342).

عنمحمد،بنجعفرروىمتنه:فير@ريهما@ضطربمئال@

حديثفذكرالقوم...عنفسألاللهعبدبنجابرعلىدخلناقال:أبيه،

جمه.بما@لتهأبمابما"فيه:وجاءع@النبيئحجة

بئلاثةفرواهفيهاختلفجعفرأأنإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا

)5311(،حميدبنوعبد)80941(،شيبةأبيابنأخرجه:

لداوا
01)رمي رودلجاابنوا1(،47)(121يه04-4/38ومسلم5(،8

93والبيهقي)4493(،حبانوابن6(،4لا / 5/4لهالدلانلا،9وفي5 3 5

أعلاه.باللفظمحمد،بنجعفرعنإسماعيل،بنحاتمطريقمن

(2757)خزيمةابنعندالقطانسعيدبنيحيىتابعهحاتم،توبعوقد

أعلاه.باللفظمحمد،بنجعفرعنبتحقيقي

1لهمالكةوأخرجه مصعبأبيبرواية(1311)والليثيبرواية(08
5/2والنساني3،ملا/3أحمدطريفهومنلزهري،ا 3 لهلكبرىا،ا"وفي9

3ولاالعلميةط.(3963) 3/00،2الحلبة!فيإنعيموأبوالرسالة،ط.(94

1/8@إلبيهمي 1/3التمهيد"9فيالرعدوابنوه/5،39 والبغوي2،3

بحى

طريق

جهخروأ

ط.(39

سعيدبن

جهخرأو

بنحانم

جهخروأ

عييةبن

جهخروأ

العلميةط.(3962)الكبرى"9فيوالنسائي3/03،2أحمد:
2للايعلىوأبو)564(،الجارودرابنالرسالة، طريقمن(12
القطان.

من5/7والبيهقي)4703(،ماجهوابن(1905)ثاودأبو:

إسماعل.
طريقمن(2967)ولمأ62)والترمذي)7621(،الحمبدي:

وابن3(،67ولا(2702)بعلىوأبو1(،6)ملاالطبالسي.



مختلفةبأدفاظلويواحمماححيئاكص@ؤالالحثترك@:للعلل
-

3/3والبيهقي3(،لمحا3)حبان 1 خالد.بنوهيبطريقمن5

5/2لنسائياوأخرجه: 3 12-24و.5 (3967)لهلكبرىا،ا"وفي4

بنأسامةبنال@هعبدبنيزيدطريقمنالرسالةط.(3953)والعلميةط.

الهاد.

13)والعلميةط.(3955)الكبرىأ@فيالنسائيوأخرجه: ط.(94

جعفر.بنإسماعيلطريقمن(19الهوالبغويالرسالة،

اليبنالعزبزعبدطريقمنبتحقيقي(2620)خزيمةابنوأخرجه:
زم.حا

معن.بنالقاسمطريقمن(17لاالصغيرا"فيالطرانىوأخرجه:

بنواووميب،عيينة،لنوسفبانوحاتم،ويحيى،لك،لماتسعتهم:

فيوجاءمحمد،بنجعفرعنوالقاسيأحازم،أبيوابنو)سماعيل،الهاد،

9الجميعرواية
نبدأ@.0
ببنالجمعإمكانيةحبثمنفيهماإشكاللااللفظانوهذانقلت:

5الحبير"التلخيص"فيحجرابنالحافظقالفقداللفظين، 4 2 / 2(0341):

اللفظ،بهذاالطويلجابرحديثمنالخسائيجمهبدأ@لتهبماابد@واحدثص@

أبدأ!،"بلفظ:مسلمورواهالدارقطني،عندطرقولهحزم،ابنوصححه

الفتحأبوقالبالنون،نبدأ@،@بلفظ:أحمد...@رواهالخبر،بصيغة

بنويحىوسفيانمالكاجتمعوقدواحد،عندهمالحديطمخرجالقيري:

حجر-ابنالقائلقلت-للجمع،اليبالنون)نبدأاروايةعلىالقطانسعيد

.@البافنمنأحفظوهم

الئالث:اللفظوأما

3ولاالعلميةط.(39يطلأالكبرى!"فيالشائيئاخرجه:فقد ط.(95

2/2لدارقطنيئوالرسالة،ا 5 طريقمنلرسالةاط.(2579)ولعلميةاط.3

إسماعل.بنحاتم

3/3أحمدوأخرجه: 9 بلال.بنسليمانطريقمن4



=
يللف@الد@لعللفي@لجلمعى

ط.@2و@875@2@لاهو@العلمية.@2/532لدارقطنيئاوأخرجه:

الوري.سيانطريقمنالرسالة
2/2الدارتطنيواخرجه: 5 منالرسالةط.(2580)والعلميةط.3

الجعفيئ.عليبنمحمدطريق
2-21الخبرأ:الخنرموافقة9فيحجرابنوأخرجه: )المجلس2

جعفر.بنإسماعيلطريقمنالسادس(

عناسماعيل(دومحمد،الثوري،وسفيانوسليمان،)حاتم،خمستهم:

بيدثهبدابماابدئوا"روايتهم:فيوجاءسناده،ب@محمدبنجحفر
(1)

وهذه
بحملوعليهالروايات،بقبةإلىجمعهاإمكانيةعدمفيهااسن@ئمكلالرواية
محمد.بنجعفرعلىذلكفيالوهم

2/3الأشرات!تحفة"ةوانظر 4 2/3و(2593)5 5 6(12 نصبو"2(،6
6/2المنير"البدرو"3/5،4الرابقه 2/5الحببراالنلخيصو@1،3 4 2

3/33المهرظإتحاتو"1(،034) 2(1383).

حرب،بنسماكروىواثسناد:@لمتنلمضطرب@خرمثال@

مناستحثتبم@النبيئنساءمنامرأةأنعباس:ابنعنعكرمقيعن
يستحم@النبيفجاءجنابة،

(2)

منه،اغتسلتإنيفقالت:فضلها،من

كهشيينجسهلا@لماء@ن@:@اللهرسولفقال

مضطرب.حديثهوبلوسندأ،متأسماكعلىفيهاختلفحديثهذا
إسناده.فيواختلفالثوريسمانعهفرواه

وأحمد)21(،راهويهبنلاسحاق9(،3للاالرزاقعبدأخرجه:بذ

)ت(:فيالهاش@:فيمحققهاوتالابدأ"،1الكبرى":الشن"سنالرسالةط.فييا(
الححققفلثفكركساالأحرابنروايةمنمغرليةسخةهي)ت(ونحةا@بدؤاا،

4في 7 الحشد":مناالرمالةمرمةطحةوفىثنفسق@،بانهاروصفهاوو-1/
أب@أ"....1
أحمد.روايةلفظ(3)يترعاا."روايةوفي(2)



مختلعةبالناظرويماوا@حميثاكص@ذالالثترك@:@لعلل
-

1/2 3 8وومم@52
لجارودابنوا1/73،1والنسائي7(،13)جهماوابن0،3

6عباس(:ابن)مسندلآثار!اقهذيبفيوالطبري4(،ولا(48) 91-6 الخبر93
نيمعادشرحفيويوالطحابتحقيقي،(10لاخزيمةبنوا)13(،و(27)و(2يلأ

1/2ر"لائاا لكبيراا"فينيلطراوا)2421(،حبانبنوا)89(،لعلميةاط.وفي6
ا/والبيهقي)75(،ومنسوخهأالحديثناسخ"فييثاهينوابن)41711(،

2والم@ 2التمهيد!"فيالبرعبدوابن6،7 38 / سماك،عنسفيان@طريقمن1

.@شي،لاينجة@لماء@ن9الإسنادبلفظ:بهذا

متة.يذكرولم(735)رميالداوأخرجه:

6عباس(:ابن)مسندلاثار"اتهذيب9فيالطبريوأخرحه. 9 الخبر6

بعضعنعاس،ابنعنقال:أتهإلابهالوري،سمانطريقمن(1036)

السابق.باللفظ@النبيئأزراج

عنالثوري،سفيانطريقمن(11)راهويهبنإسحاقوأخرجه:

لا4@لما"بلفظ:مرسلأالحديث.اغتسلت...ميمونةأنعكرمة:عنسماك،

عباس.ابنذكردونمنكهشطينجسه

لفظه.فيواختلفسليم.بنسلامالأحوصأبوسماكعن@رواه

6عباسه:ابن)مسندالآثار@تهذيب"فيالطبريفأخرجه: الخبر93

1ولا(1241)حبانوابن)03(، 1للاالكبيرا"فيوالطبراني6(،2 1 من(71

ينجسهلا@لماة@نبلفظ:!الأولبالإشادسماك،عنالأحوص،أبيطريق

شي،
تهذيب"فيرالطبري)1251(،و(355)شيبةأبيابن

6ةعباساابن)مسندالآثار@ 9 ماجهوابن)كلأ(،داودوأبو2(،لاالخبر2

12)و(21يماحبانوابن)56(،والترمذي7(،03) 1والبيهقي1(،6 8 9 / 1

2و 6 @لماء@ن"بلفظ:نفسهبالإسنادسماك،عنالأحوص،أبيطريقمن7

أيضأ.@)سنالهلفظهفيواختلفإسرائيلأيضاسماكعن



-*
@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

لأولالإسنادباسماك،عنإسرائيل،عن(397)الرزاقعبدفأخرجه:
كلا.ضلاينجسة@لماء@ن9بلفظ:

6عباس(:ابن)مسندالائار"تهذيب"فيالطبريوآخرجه: 9 الخبر5
فال:عباس،ابنعنعكرمتععرسماك،عنإصراثيل،طريقمن(1033)

فاغتسلت@ثغاللهورسوذأناأجنتج@البيزوجميمونةيعني:قالت-

قدإنيةفقلثمنها،يغتسلييئاللهرسولفجاءفضلةليهاففضلتجفنةمن

وبلفظ@تهامبمونةحديثمنفجعلهجناتخاعلبهالبىلفال:منها!اعنسلت
مغاير.

لفظهفيواختلفاللهعبدبنشريكسماك-عنأي:عنه-@رواه

أيضأ.@)سناثه
1/33أحمدفاخرجه: الأولبالإسادسماك،عنشريك،طريقمن7

@لماء@ن"قال:أوجناضهعليهليست@لماهلا@نبلفظ:عباس،ابنحدبثمن

الك.بصيغةهكذاينجس!لا

(2424)الجعدوابن)051(،و(149)الطهور"@افيعبيدابوواخرجه:

الن)مسندالاثار@تهذيبفي،والطبريالعلمية،ط.(233)والف@حط.
6عباس(: 9 1(،030)/23الكبيرلا@فيوالطبراني1(،035)الخبر6

1/5والدارقطني من(2لاهوالبغويالرسالة،ط.(137)والعلميةط.1

به.ميمونضعنعباس،ابنعنعكرمة،عنسماك،عنشريك،طريق

جنائحه.عليهلي@@لماء@ن9بلفظ:
عبا@أ:ابنلمسندلاثار"الاتهذيبفيوالطبري6/33،0أحمدوأخرجه:

6 9 5-6 9 )43(،/24الكبيرا@فيوالطبراني1(،034)و(0321)الخبر6

1/5والدارقطني سماكعنشريك،طريقمنالرسالةط.(141)والعلميةط.2

طضينجسهلا@لماء@ن"بلفظ:ميمونةحديثشنفسهالسابقبالإشاد
عنسماك،عنشريك،طريقمن(10)راهويهبنإسحاقوأخرجه:

كهضيلاينجه"ر:بخابتا(عيهيى@لماء@ن"أح@د.لفظلا(



مختلفةبالفاضدرويواح@أح@يتاكد@ذالالثشرقى:لل@لل
-

الك.بصيغةهكذابهميمرنضعنعباس،ابنعنأوميمونةعنعكرضع

فيه:يقلولمسماك،علىالحدبثهذافياختلف@الدارقطني:قال

شريث@.غبرميموكه@ن@

عندسماكعنروايتهفيسلفكمايونسبنإسرائيلنابعهبلقلت:

ا

إسناده.فيواختلفشعبةعنه

(91)خزيمةوابن)052(،الأستاراكشف9فيكماالبزارفأخرجه:

1والحاكمتجحقيقي، 5 9 / منالأولبالإسنادسماكعنشعبفطريقمن1

كه.شيبنجسهلا@لماء@ن"بلفظ:عباس،ابنحديث

نحفظولايخرجا@ولمالطهارةفيصجححديثوهذا"الحاكم:قال

له

6عباس(:ابن)مسندالآئار"تهذب"فيالطبري 9 الخبر7

مرسلأكيمالنبيئعنعكرمة،عنسماك،عنشعبة،طريقمن(1037)
غيره.ولاعباسابنيذكرولمكأشيينجسهلا@لما،@ن9بلفظ:

إسناثه.فيواختلفسلمةبنحمادعنه@رواه

عنسلمفبنحمادطريقمن(11715)الكبيرا"فيالطبرانيفأخرجه:

ينجسهلا@لماء@ن@بلفظ:عباسابنحديثمنالأولبالإسنادسماك،

رلآثاا

حماد

لماء

تهذيب"فيوالطبرييهأ،(153)الطهور!"فيعبيدأبووأخرجه:

6عباسيأ:ابن)مسند" 97-6 9 0ولا(1ل@30الخبر8 طريقمن(31

@ن"ةبلفظمرسلأ@النبيئعنعكرضحعنسماك،عنسلمفبن

غيره.ولاعباسابنذكرثونمنيخجسالا

@ح@،النبيئعنمرسلثسماكعنحماد،حديثهكذا"عبيد:ابوقال

ابنعنعكرمة،عنسماك،عنيرويهأعلمفيماسحيدبنسفيان

@طالنبيئعن،



=

@مديللف@@لعلللحي@لجامع

أسبا@.ضهورواه

6عباس(:ابن)مسندالاثارأتهذيب9فيالطبريفأخرحه: 9 ل@2(2

عباسابنحديثمننفسهالأولبالإسنادسماك،عنأسبا@،طريقمن

لايجنبه.@لما.@ن"بلفظ:

عطاء.بنيزيدعهورواه

بالإسنادسماك،عنعطاء،بنيزيدطريقمن(734)الدارميفأخرجه:
جناتجأ.على@لماهلي@"بلفظ:عباسابنحديثمننفسه

عكرمةعنروايتهلأنعليه.محمولسماكحديثفيالاضطرابوهذا
مضطربة.بالذات

سماك"حنبل:بنأحمدعنهقالبنسماكهوهذا-وسماك

رة:صصالحوقالصدوقإ،ثقةةشمحطأبووقال"،الحديطمضطرب

يلقنكانلأتهثبحجةيكنلمبأصلانفردإذا@النسائي:وفاليضعفإ،إ
وشعبةفسفيانمضطربة،عكرمةعنروايتهالمديي:إابنوقال@،فيتلقن

ابنعنعكرمة،عنيجعلونها@)سرائيلالأحوصوأبوعكرمق@عنيجعلونها
منولي@صالح،عكرمةغيرفيوهو9شيبة:بنيعقوبوقال@،عباس

2/2الاعتدال!ميزان"فيكما"المتثبتين 3 3(3548).

الطريق.هذاغيرمنعباسابنعلىموقوفأالحديثصروي

)مسندالاثار"@اتهذيطفيوالطبري1(،1يلاهثببةأبيابنفأخرجه:

2والبيهقي1(،140)و(0401)الخبر6كاعباس(:ابر 6 7 / طريقمن1
موقوفأ.قولهمنبهعاس،ابنعنعبيد،بنيحىعنالأعمش،
6عباس(:ابن)مسندالآئار!تهذيب"فيالطبريقال الخبرعقب93

مذهبعلىيكونأنيجبوقدسنده،صحيحعدلاخبرلأوهذا:(31)
لعلل:صحيحغيرسقيمأالاخرين

عباسابنعنعكرمة،عنسماك،عنبهحتثفدخبرأثه@حد@من:
وجعله@،النبيئعنج@،النبيئزوجميمونهعنعنه،فجعلوه:جماعة،



مختلمةبألفاظما@ويوا@حديئاكنى@ذالالثترك@:رلعلل
=

وذلك@االنبيئعن@،النبيأزواجبعضعنعباس،ابنعنبعضهم

وركالنبيئمنيسمعهلمعباسابنأنعنينبئمما

ولمعصفأرسلهعكرمةعنسماك،عنبعضهمبهحذثأتهو@لئانية:
علىعندهميدلمماوذلكغير@ولاعباسابن@النبيئوبينبينهيجعل

وهانه.

ابنكلاممنفجعلهعكرمةغيرعباسابنعنبهحذثأنهو@لثالئة:

.@النبيئإلىيرفعهولمعباس،

عندهمعكرمةنقلوفيعباس،ابنعنعكرمة،روابةمنأثهو@لرابعة:

أجله.منفيهالتثبتيجبنظر

علىبهفوقفعكرتغيرعباسابنعنرواهقدخبراثهو@لخامسة:

نلك.منعهعكرمةروىمامفىمعناهمخالفأعباسابن

ابنروايةعبرمنلح@@اللهرسولعنبهحذثقدخبرأئهو@لسادسة:

عباس.ابنعنعكرمة،روىمامعنىمعناهمخالفأعباس

منكفايةفلكوفيظاهر@خلاتعلىمجمعةالأمةأنو@لسابعة:

بغيرط.وهائهعلىالاستشهاد

أنوهيثامنفعلةعندهمالحديطدرلهذا:(1044)الخبرعفوقال

نلثوفيالرواية،هذهظاهرغيرنلك،فيفتياهمنعكرمةعنيرو@الذي

خالفهلمابذلث،خبر@رواللهرسولعنعندهكانلواتهعلى@ليىعندهم

إلى

3أحمدبناللهعبد 0 8 فيوكيعبهحدنناحديثه:فيأبيقال":1/
ابنعنبعدجعلهثمعكرمة،عنسماك،عنسفيان،عنالمصن@ه"

عباس

هذاالمسند@:إ@فيالقرلهذاعلىتعيقهفيكرش@أحمدالعلامة

وصاطفغيرش@البيصعبمى،ابنعنجحلهبحصهمأنناويزاد(1)



=

@ئديللف@@لعللفي@لجامع

الاماميربدسماك..عنسفيان،عنوكغروابةبعنيالسابق..للإسنادببان
فيبهحدئهوجهين:علىبالحديثحدئهالجراحبنوكغشيخهأنبوضحأن

عكرتعنمتصلا:ذلثبعدحدثهثممرسلا،عكرمةعن"المصنف9كتابه
ثقة،زيالمحةالاتصالزياقفإنالحديثصحةفييؤئرلاوهذاعباس،ابنعن

."وكغعليهاتوبعوقد

:(27)عقب"التنقيح1فيالهاديعبدابننقلهفيماأحمدالإمامقال

شديدةاختلاففيهلأهذاوقال:غيرمايرويهأحدلي@سماكلحالأتقيه"

@اللهرسولاصحابأكثر@وقال:يرفعمهلاوبحضهميرفعه،بعضهم
خلتإذايقولون.

(1)
فيهيتوضأفلابالماءالمرأة

طأبيابنوقال
حديثعنزرعةأباوسألت":(95)"الحلل9في3

ك@هالنبيئأزواجبعضأنةعاسابنعنعكرمقيعنسماك،عنسفبانرواه
@لما،9وقال:بفضلها،فتوضأله،فقالتلجرو،النببفجاءجنابةمناغتسلت

عنعباس،ابنعنعكرمة،عنسماك،عنثريك،صرواهى.دئميينجسهلا

ميمونةبلا@النبيئعنعباس،ابنعنالصحيحفقال:ميمونة.

يرويهلأئهثيصحلاحديثهذا9المحلى@1/312:"فيحرمابنوقال
جرحةوهذهوغبره-شعبةعليهشهدالتقين-يقلوهوحرب،بنسماك

ظا

2التمهيد"9فيقالالبرعبدابنأن 3 8 عنجماعةرواه1:9/
خلأنإلاوالثرري،ئعبةمنهمعباس،ابنعنعكرمة،عنسماك،
عنهووصلهمرسلا،عكرمةعنسماد،عنعن@عيروونهشعبةأصحاب

بالثوريوحسبكالئوريمنهمسماكعنجماعةوصلهوقدبكر،بنمحمد

3المنير"البدر"فيالملقنابننقلهفيماالحازمي 9 6 لا":1/

اللفأعواءطعةشوالتصوبخطأ؟خلشاد@ضدانتعالحأيسطعةفي(1)

1/3 .(33)عف9



مختلفةبمالفاظرويوا@أحميئاكد@نالالهضل@:رل@لل
=

وقبلهالأئمةرقهبهتفزدفيماوسماكسماك،حديامنإلامجودأيعرف

ه.و@لأكرا

قومأعلهوقد":(931)عقب393/1@الباريلافتحفيحجرابنوقال
عنهرواهفدلكنالتلقبن،يقبلكانلأتهعكرمة.عنراويهحرببنبسماك

حديئهمصحيحإلامثايخهعنيحمللاوهوشعبة
أبواتفقلأإذا:(61)@اود!أبيصحيحفيإالألبانيالثيخوقال

دلبلأكانعباسابنعنعكرضععنعنصالحديثسنادب@وسفيانالأحوص
القبيلإ.هذامنالحديطوهذاصحته،على

فيسماكاضطرابإلىيثيرالحديثهذافيالظاهرالاختلاتقلت:
وفدخصوصاعليه.الحكمفيالتوقفيوجبوهذاومتنماالحديثسند

اعلم.واللهحكمه،خلافعلىوآئاراحاثبثجاعط
4/5الأشرات!تحفة9وانظر: 7 1/9،5الرايةا)نصبو6(،031)6

3المنير@1/البدرو" 7/4المهرمهإتحافو"9،4 6 التلخيصو")4382(،5

1الحبيرا 2 8 / 93/2المسندأطرافو")3(،1 0 @الغليلإرواءو")0963(،4

@هع@@



@لفائد@@لعلل@لجامعفي"-

ل@ا@ثع!@

6
@لنوع

@@لعلل@هلمشتر@ة
الضبطيخالفوالشكالصحة،شروطمنشرطالروايةفيالضبط

الراوييتر@دوقدوالسيان،الخطأعلىمجبرلالبثريالجن@لكنويباينه،
أحد،منهيسلملاأمروهذاووقف@الحديثرفعفيلكأولفظةفي

هنيوولايضره،لافإتهنهونادرأقليلأذلكوكانشكأوأخطأ@ذافاراوي

يتركذلكعليهغلبداذاالحفظ،بسوءيضعفئهف@مه،كئرإناإلاحديثه

الكوجدلكنالثك،فيهايقععبارةأوكلمةفيالعلماءيتوقفوتد

بصحتهاأحديقدحولمالصحبحة،الأحالمحيتمنكثيرفي

روايةفيالاحتمالينبأحدبالجزمالروايةفيالكعلةتدفع@)تما"
بعضأخطاءمنوليستمحفوظقعالجازمةالروايةتكونأنثريطةأخرى،
بالجزم.وليستبالكأتهاالروايةصوابوأنالضعفاء،أوالثقاتالرواة
الترددالصوابويكونمنهم،خطأالرواةبعضقبلمنالجزميقعفقد

خطأ،لأتهاةبهاالثكيدفعولاالجازضيبالروايةاعتبارلافحيمئذوالك،

معلي@ماالعلممنمحهيثكلمالذيإنيقال:ولا"بمه،يعتبرلاوالخطأ
يقاللانماموضعععليىفهذايعلم،لممنعلىحجةعلمومنشك،من

3حجرلاب@الاربفتح@النال.شيلعلىانظر(1) 4 6 / 6و1 5 وث@7اوهملا9و3
5 1و6 2و87 2وا37 3ر5 2 و6

0 4و44وا74 8 6وه2 1وكم6 4و7 5و7 1و3 2 6

2و02وا 2 و3"3و6
0 4/3و14وا34 4و9 2و4 0 2و6 5 2ر9 3و93 5 4و.4 3

5وو.94 4 7وو.6وه/6و.285 9و2 1وا1و.90 2روك@92 4 2و9 وكم88
2 4وا87 5وا2 6و6 47.



بالشكاجك@دلللخترقى:لال@لل

القوظفيالرواباتتشاوىحيثهذا

-

الئك:صهرمن

فيشكإذا"المقدسي:قدامةابنقالشيخه:منسماعهفيالثكا-
عليه،شهاثةعنهروايتهلأنعنه.يرويهانيجزلمشيخميمنحديثسماع

@يعلملميشهدبمافلا

رفعاالحديثفيالكفيهاويدخلهو:عمنالحديثفيالك-2

نف@كبرك@أهميةلهالمرويفيوالثكو)رسالأ،وصلأأو@وقفا،

للاستنباطأهلوهيالموقوفات،منوأعظمأعلىمكاننهاالمرفوعات

والأحاديثالمجتهدين،نظرباختلافتختلفنهاف@الموقوفاتأماوالقياس،

يضمحلالإلزامهذاأنحينفيرعانقبلمنبهاالعملإلزامفيهاالمرفوعة

فيالراويشككانلذاوالمسانيد،المراسبلفيالحالوكذاالانار،في
البلفبني:قال9السبوطي:قالالنقاد،عندوتمحيصثواسةمحلحدبث@منتهى
بلتورعا،كئيرايفعلهمالكوكانخلات،بلافيهامئكوكزياثةحذفيجوز
تعلقلازيادةذلكومحلفال:وصله.فيشكإفاالحديثإسناديقطعكان

1بهاللمذكور
0 0 0

يثككأنالمتنبعضفيالتررويقعقدالحديث:بعضفيالئك-3

الرامهرمزيأسند)4(؟لاآمالحديثمنهيهلجملة،أوكلمةفيالراوي

يمهازيدأنمنيليئأحبالحديثمنأنقصالأنتال:أتهمجاهد،إلى

قدامةابنقالفلان(منأوفلانمنسمعه)هلالحديثالتباس-4

يرويانيجزلمعليه:والتب@سماعهمنحديثفيشك@)ن"المقدسي:

3ةالأحا@ي@اتقولةفيت@الارتاط(1) 1 3و.7 )بتصرف(.2
1/3السماظر،رجنةالاظر@روضة(2) 54.

2/1ولمجاالراشودب(3) 05.

3الأح@فد.تفويةفيدالإرشالاتانظر:للأ 17.

3ةالأحاثي@هتقويةفيلأرشادات@اوالطر:(714)"الفاعللالمحدث(5) 17.



=

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

مسموع،أثهحديثفيظنهعلىغلبنف@فكرنا.لماالثك،معمنهاشيئأ
الظن.غلبةعلىاعتمادأيجوزةقوم:فقال

يهيروأنيجوزفلايرويه،بماالعلماعتباريمكنلأنهيجوزةلاوتجل:

كالشهانإفيهالكمع

فيوترددهفلان؟أوفلانهوهلالحديثراويتعيينفيالراويوشك
لاوبه..الاحتجبمعنالتوقفترجبالحديث،فيعلةالإسنا@بعض

ضعبفأوالآخرثقةأحدهماكانإناسيما

الراويينأحديكونأنةللحديقمضعفاالثكجعلفيوالعلة
يسمعلمال@نميخينأحديكونأوالثاك،الراوينهيسمعلمفبهماالصنكوك

غيره،أوفلانيقول:كأنمبهمةالثكلفظةجاع@يفاوأمافوقمعمن
يكرنقدفحينئذالحديث،صاحبهويكونوقدالمبهم،هذامنيعلملاإذ

حجةبهتقرملاضعيفأالحديث

فيالاعتمادلأنبعيد.وهوالغزالي:إقالالجواز،بعدموالقول
الثامد.صدقيعلملاتهف@الحاكم،حقفيولكنالظن،كلبةعلىالشهادة

فيماالمعلوم-علىإلالهدلاأنتكليفهلأنةيتحققأنفينبغيالئاهد:أما

الاهدبصدقإلايحكملاأنالحاكموتكليفممكن،المثاهدة-فيهتمكن

محال...!

شكيؤا"الخطيب:قالكتابه:فيوجدهحديثسمعفيالثك-5

فيماروايةلهوجازاطراحه،عليهوجبسمحه،أثهبعينهواحدحديثفي
لهيجزلمبحينه،يعرفهلافيهشكالذيالحديتكاندانسواه،الكتاب

1/3العناظر"وجةالاظرلروضة(1) 5 5.

3الأحا@يشاتقويةفيلالإرنا@ات(2) 1 6 0

3ةلأحادبشاانقويهيرلإرشاداتلاالطر.(3) 16.

1الشصفى!(4) 6 7 ا/الاظراعلى@هرضةمح@د@صماعلضدانتعليقواسظر:1،/



بالشتالإعددلللثترك@:لالحلل
=

مهدي،بنالرحمنعبدعنونقلالكتالطذلثفيممابئيءالتحديث
وطرخهاأعرفصلمماشعبةعنيديبخطكتبيفيوجدت"قال:أته

شيءفيشكفمان9الصلاح:ابنقالالسماع:كيفيةفيالك-6
في@@لتر@أخرنيأوقيلمنأوأخبرنا،أوحدئناقبيل:منأئهعنده

ليقل:نقول:أنفيحتملغيرهمعأووحدهوالسماعالتحملعندكانئها

اللهعبدبنعليذكرولكنالأصل،هوغيرهعدملأنأخبرني؟أوحدثني

أنشدفيما@فاالإمام،القطانسعيدبنيحبىشبخهعنالإمامالمدين@

وهذاحدثنا،ةيقولأتهفلانحدثاقال:أوفلان،حدئنيقال:الثخ

وهوحدئنا،يقول:أنذلكمثلفينفسهسماعفيشكإفافيمايقتضي

شك-إفافليقتصر-مرتبفانفصوحدئنامرتبتعأكملبأنيتوجهعدي

الحافظوجدتثملطيف،وهذاالأصلهوالزائدعدملأنالناقص؟على

قدقمهماالقطانقولحكايتهبعداخارفديخحنهاالبيهقيأحمد

منأئهعندهشيءفيثكفإنقوله:9فقالالزركثيعليهونكت

أمران:يخهاخر@إلىأخبرنا..أوحدثناقبيل:

@ه!حنبلبنأحمددمناقبكتابفيقالهالبيهفيعننقلهما@حدهما:

فييثكلالأنهحدئنع؟يقول:أنفالمختار)حدثن@أفيشكإذاولفظه:

الباقي.علىويبنيالثكفليطرحالزياثة،فيثكو)تماواحد،

)أخبرنا(فيشكإفاأما)حدننا(و)حدثني(فيواضحهذا@لثاني:

قرأالذيهويكونأنأخبرنيسبيللانظر،بتلكإلحاقهاففي)أخبرني(،و

أمبنفسهقرأهلولكنفسهسماعمتحققفهوهذاوعلىالثخ،علىبنفسه
البرقانيعنالكفا@لأ9فيالخطيبحكىوقديقرأ،لمأتهوالأصللا؟
قرأنافيه:فيفولبسمعوهوفرئأوهوقرأههلالحديثفيشكربماأته

2لالكمايقه:(1) 34.

2الحديث:علمأللاامعرمة(3) 5 بتحقيقي9
(4)300.

2الكفايق@:)2(ا 33.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

حملهيمكنوجمعهقراعته،يقتضيالضميرإفرادند@حسن،وهذافلان،على

حضرامنبعضقراعةعلى

قبوله:وضروطفيه@لمشكوك@لحديثحكم
ولافبه،شكواإذاواعمالهمالحديث@يالعلمأهلأفوالمنقدما

فقدتضعيفمعإلىالمؤديالحديثذاكإعلالحديثهفيالراويشكمنيلزم

الرواةشكطيانهابيننحملوغبرهما،الصحيحينفيكثيرةنصوصجاعت
بعضمنأحاثيثهميسثونماكئيرأالأمةسلفكانوقدأحاثيئهم،بعضفي

أبيابنيأتيعاصمأالرايتقال:سفيانعنسناثهب@الخطيبنقلالثيوخ.
أرادلمنوينبغي"الخطيب:وقالالشعبيإحديثفييستئبنهخالد

منخوفاالعارض.يذكرلاأنفيميالكلهعرضنميءفيغيرهاستئجات
ويذكركذا؟كذاحدثتكيفله:يقولولكنالمسؤول،فيلقنهحطأيكونأن

الرأيتقوله:الدوريمحمدبنالعباسعنونقلحسبإالحديثطرف
بنيحيىيسألومائتين،خمم@سنةعبالةبنروحمجلسفيحنبلبنأحمد

حديثوكبفكذا؟حديتكيفزكريا،أباباله:بقولأشياء،عنمعين
كتبهيحيى،قالمافكلسمعوها،قدأحاثيثفييستثبتهأنأحمديريدكذا؟
أحمدا

فبماافكرهاشروطأفبهالمثكوكالحديتلفبولالعلماهلوشر@

الغفلة.أهلومنالخطأكثبرالمنماكالراويبكونلاأنا-

أخبرني(أوأخبرناأوأو)حدئناالتحملصيغفيشكبذا-2
يضر.لافيهافالكالسند،اتصالعلىوتدلجيدةكلهاالصيغهذهنن@

فيفيتوتفالصحيحين،خارجوكانتالمتن،فيعبارةفيشكإفا-3

4الكشا"(1) 9 1 /3-4 92.

2لالكفايقه:(3) 1 7 2 1

2بفهلكفااد(2) 16.

2الكمايقا.ا)كأ 17.



بالشتاجك@دللالثترقى:للعلل
-

قرائنظهورلحينفقهبأ،حكمأتحملكانتإناسبمالاالعبارة،تلدقبول

الرد.أوالقبول

أوبالضعفتحفلن@لافلان!فيهثبنني"ةعبارةالسندفيجاعتإفا-4

أعلم.واللهوثبوتم@الحديثقوةقرائنمنهوبلالراوي،ضبطبخفة
وبالثهفأقرلالأمثلق@أوانآنفقدالكع@فصلتقدوما@مت

لتونجق:ا

الحدبث،@سند@لذي@لصحابيتحديد@سمفيالثكيقعوقد@

مامئاله:الأخرى،إلى@لعللو@لنظر@لبحثيجبلكنذلك،يضرولا

سعيد@بهابيعنصالح،أبيعنالأعمش،حدثناقال:وكيع،روى
يومالفرانلصاحبيقالقال:إالأعمش-شك@ه-هريرةأبيأو

منزلكفإنوارقهاقرأالقيامة:
(1)

تقرؤها"ايةاخرعند

2/4وأحمد)65503(،شيبةأبيابنأخرجه: الشعبفيوالبيهقي7،1

بهذاوكيعطريقمىالرشدط.ا(له.)والعلميةط.(1995)الإلمان

لإسناا

لاهريرةوأبوسعيد،فأبوالأعم@ش،شكيضرهولاصحيح،

الصحابيين،كلاعنالحديتهذارويوقدعاقل،صحبتهمافيلك

الرأي.قبلمنيقاللاالكلامهذائلإنإذحكمأ.مرفوعوالحديث
عه.واختلف@ههريرةأبيعنالحدي@رويوقد

1/5والحاكم)5192(،الرمذيأخرجه:فقد شعب"فيوالبيهقي5،2

1للا"الإيمان 11)والعلميةط.(9971)و(99 منالرشدط.(1842)و(84

أبيعنصالح،أبيعنعاصم،عنسعبق@عنالصمد،عبدطريق
رث!يافيقول:@لقيامفبوم@لقرتنيجي،"فال:يح@التبيئعن@فهريرة

دصزل@ه.الطجتين:كتادياليهقيوعدواحمد،ميةأيبنعدهكنا(1)

شيفأليابنروايةلفظ(2)



-

يالف@ليد@لعللفي@لجامع

ثئم@لكر@مة،حتةفيلب@زثصارببابقول:ثثم@لكر@ة،نبمفيلبسحذ،
حسنفه.ثيةبكل@وبز@و@رق،@تراله:نيقالعنه،رضاربيايقول:

حسنأ.حديتهدا"الرمذي:قال

تقدم.مابنحوشعبةعنرويوقد
2الحلية!"فينعيمأبوأخرجه:فقد 0 6 سلمطريقمن7/

(1)
قتيبقيبن

ل@نه،هريرةأبيعنصالح،أبيعنبهدلة،بنعاصمعنشعبقعحدثناقال:
رب،يايقول:@لقيامة،يوملصاحبه@لقر@ن@لشثفيعنعم"قال:لمجده،التبيئعن

@لئهرضبعدفليسعه@رضزثه،رب!يايقول:ثنم@لكر@مةتجفبلبسكرمه

الصمدعبدوتابعهسلم،بهتفردشحبةحديطمنغريب"نعيم:أبو

لا.الفاظهبحضفيعليه

غندر.جعفربنمحمدوخالفهما

(1997)"الإيمانشعبديإوالبيهقي)5192؟،الترمذيةفأخرجه
عنشعبة،عنجعفر،بنمحمدطريقمنالرشدط.ا(ممه2)والعلميةط.

القيامتيومالقر@نيجيءقال:إهريرة،أبيعنصالح،ابيعنعاصم،
حتةفئلبسزفة،ربيافيقول:الكرامفناجفئلبسحله،ربيافيقول:
ارضرلثيايقول:ثنمالكرامفيحلةفيحلىزد@رلثيايفول:ثمالكرامف

حسنفه.ايةبكلويزاذوارقه،اقرأهله:يقاذثنمعه،فيرضىعنه،

منعندناأصحوهذا"ةعقبهفقالالموقوف،3خمد"الترمذئرتجحوقد

شعبقما.عنالصمد،عبدحديث

سيمالاالصمدعبدروايةعلىغندرروايةرجحانفيشكلاتلت:

@ذيبفيالمزيعنهنقلهفيماالمباركبناللهعدفالفقدشعبففي

2الكمالا@تهنيبمنأثاهماوالصواب"دمالمة@ل@المطوعفيتحر@(1) 3 6 /3
.(2471)لتقريبها"ا@علصهو:او)7142(،



بالشداب@دللالهضقىةفىلعلل
-

2الكماال@6/ 6 5لا5 كندر@كتابشبةحدبثفيالناساخ@لفإفا9:(70

موقوفأ.الأعمشحديثمنشاهدألهفإنتقدموكما"ينهمحكئم
الحديق.هذاوقفعلىشعبةتوبعوقد

عاصم،صأنيسةأبيبنزيدطريقمن(3311)الدارميفأخرجه:
نعمفإنهالقران،اقرؤوايقولهريرفأباسمعتقال:صالح،أبيعن

فيحلىالكرامفحليةحئهرب!ياةالقيامةيوميقولإتهالقاتيومالشفيع

رب!ياالكرامة،كسوةفيكسىالكرامفكسوةاكسهرب!ياالكراضعحلية

ش@ء.رضاكبحدفليسعه،ارضرب!ياالكرامة،تبمألبنة
ر@ه:سعيدأبيحديثوأما

(01يكايعلىوأبو8(،037)ماجهوابن3/0،4أحمدفأخرجه:

عن@الخارفييحيىابنوهوفراس-عنشيبان،طريقمن(1338)و

مرفوعا.بهسحبدأبيعنسعد،بنعطية

مرات،عدةترجمتهتقدمتوقدعطيفلضعفضعيف.إسنادوهذا

9/1@الأشرافتحفة@ 32(11 2 81).

زيد،بنحمادحدثناقال:منصور،بنسعيدروىاخر:مثال@

بناللهعبدعنرباح،بناللهعبدعنالجوني،عمرانابوحدثناقال:

يومأ،الله-يئرسولإلىهخرثقال:سعيد-ثكعمر-أوعمرو

فقال:وجهه،فيالغضبعرتوقدفخرجاية،فياختلفارجلينفسمع

الكتالبما.فيباختلافهمقبلكمكانمنهلكإتما@لاإ

الاسناد.بهذا)التفسير((3يلامنصوربنسجدأخرجه:

فالثخصانفيصسعيدشكيضرهولاصحيح،إسنادهذالتول:

الاسمين:منالراجحأنإلاالمشهورير،الصحابةمنفيهماالمشكوك

عمروإ.بناللهعبد"

.(21اله@اتقرسهأفراثهلهلتقة،ومر.(1)



=

@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

2/1أحمدأخرجه:فقد 5ومسلم9،2 7 2للا8/ فيوالشائي)2(،(66
القر@نا،فضائل"وفيالرسالةط.(8041)والعلميةط.(8095)الكبرىأ"
63الإحكامأ"فيحزموابر)021(،له "فيوالبيهقي5،/

الإيما@هسعب
النبلاءاأعلامدسيرفيوالذهبيالرشد،ط.(0632)والعلميةط.(22لاه

12/2 2 0

إليئكبقال:الجوني:عمرانأبيعنزيدبنحمادطريقمن
@لىهجرتقال:عمرو،بناللهعبدأنالأنماري:ربعبناللهعبد
علينافخرجايإ،فياختلفارجلينأصواتفسمعقال:يومأ،@هاللهرسول

قبلكمكانمنهلكإتما9ةفقالوجهمهفيالغفبئعرث@ثيهرواللهرسول
@لكتاب.فيباخلانهم

6/9الأشراشهتحفة"انظر: 4/5المسنداأطرات9ومم@،3يا4

@ختلاتفيسببا@لشكفيكونالحديث،في@لر@يميثكوقد@

بنيحيىبنعمرورواهمامثاله:نقد@لحديث،سأنظار@لمحدغين

يثص@:اللهرسولقالقال:الخدري،سعيدأبيعنأبيه،عنعمارة،
والمقبرق@.إلا@لحتاممسجذكثهاالأرض@

)547(،جهماوابن)294(،ثاودوأبو@3/3أحمدأخرجه:

2/4والبيهقي4/1،2المحلى""فيحزموابن)0531(،يعلىوأبو 34-

4 3 سلمةبنحمادطريقمن5

@داود:أبيروايةفي
عنحماد،..حدثناقال:إسماعيل،بنموسى

قالي..اللهرسولقالقال:سعيدابيعنأبيه،عنيحيى،بنعمرو

1تال.@اللهرسولأنعمرو:يحسبفيماحديثه-فيموسى
00.

(791)خزيمةبنوا)713(،لترمذيوا)0931(،رميلدااجه:خروأ

أح@لا."@ى:لالإحكام،ليحزماب@عندتحرف(1)

.(1499)لالتقريبهباخرقاحفطهوتقيرنات،@يالاسأثتعابد،@قةومو:(2)



دمنثبلاجثه@لالثترلق@دللال@
=

1/2لحاكموابتحقيقي، 2/4والبيهقي5،1 وابن)605(،لبغويوا3،5

الدرا@رلمحيمحمدبنالعزيزعبدطريقمئ(39لاالتحقيقا"فيالجوزي

83أحمدةوأخرجه إسحاقبنمحمدطريقمن3/

(791)خزيمةبنوا)294(،ودداوأبو3/9،6أحمدوأخرجه:

1لاحبانوابن7(،هي@الأوسط،"فيالمنذروابنبتحقيقي، (2316)و(69

12)و /2والبهقي4/1،2المحلىأ9فيحزموابن1/12،5والحاكم2(،3

4 3 ادفبنالواحدعبدطريقمن5

المحلى!"فيحزمابننقلهفيماالبزارقالهطوالةأبوأيضأوتابعهم

مصعببنوخارجة
()

/4المنير!البدر"فيالملقنابنذلكذكركما

1 مشدين.حديثيهماخرجمنعلىأقفولم2،5

لة،طراوأبوالواحد،وعبدومحمد،العزيز،وعبد)حماد،ستتهم:

الإصنادبهذايحى،بنعمروعنوخارجة(

طههرإ.@لفظة:بزياثةإسحاقبنمحمدوتفرد

بعضأنإلانقات،ورجالهصحيحإسنادهظاهرالحدي@هذاأقول:

أبيهعنعمرو،عنالثوري،سفيانرواهفقدبالإرسال،أعلهالعلمأهل

عنهالرواةفيهمخالفامرسلا.

.(1582)الرزاقعبددأخرجه:

4لاالتقريبا""ميخطئعرهفمنيحدثكانتصدص"وهرة 11).

.(5725)لتفربا"لىايدصلوق،دوهو.

(4240)لالنقرجهشفقاوهرة

.(3435)دالتقربد@قتهالأنصاري.حزمبنالرحمنبمدبنا"عبدومو:

(1612)لاتق@لب@الكابيىاعنلىي@وكانلحمزوك،ومو:

أعي:و@لحمالأإلا@لمفبرةوطهيزمجذ@لارضدركل@سحاق.ابن@رايةمننجا.
التى.نن@لطههر،ة.لزيعه

عمارةبنيحيىبنع@روعنأفي



-

@للف@لئد@لعللفي@لجامع

7يهضيبةأبيابنوأخرجه: وكيع.عن(64
ماجهوابن3/8،3احمدوأخرجه:

(1)
01)يعلىوأبو)547(، 3،)5

2/4والبيهقي 34-4 3 هارون.بنيزيدطريقمئ5

11/3"العلل"فيالدارقطنيوأخرجه: 2 أبيطريقمن(2310)س1
نعيم

سفيانعنوقبيصقأنعيم،وأبويد،ويفووكغ،الرزاق،)عبد

مرسلا.أ@هعنيحيى،بنعمروعنالثوري،

11/3عللهفيأخرجهالدارقطنيأنإلا 2 أبيطريقمن(2310)س1
متصلا.بهسعيد،أليعنأيه،عنعمرو،عنالثوريم@عننحيم،

روايتههناخالفيخموأبو
(2)

ومرسلا.متصلأالثوريعنفرواهالسابقة

تابحهلإرسال.اعلىتربعنعيمأبالأنمرسل؟أثهالثوريروايةمنوالراجح

بنويزيدالرزاقعبدأيضأوتابعهالثوري،فيالناسأوثقمنوهووكيع

بنحمادروايةإلاالوصلعلىتايعهمنعلىأقفولموقبيصفهارون

وستأتي.اط،قير
11/3عللهفيالدارقطنيذكرنعم، 2 1

@رمبنيحيىأن(2310)س
منعلىأقفلمأنيإلامتصلا،الوريعلىنعيمأباتابعاسالمبنوسعيد

مانتركفلاإليهما،الإسنادصحةنعلمولامسندأ،عنهماالحديثأخرج

قالكماالمرسلالئوري:عنفالصوابيعلم.لمماأجلمنغلم

سلمضبرحمادبروايةأسيةموصولةالأشرا@ادتحفةيرالمريجعلهاالروايةهده(1)

دطالأ.فه3ورمدا

4ث@4-ك@الطراف!الالمكتليحجرابرقال روايةمنماجهابنأخرجهقد5:،8
لي@الرريروايةأنوالتحقق:وصله،علىمتمقاداتهمايوممللف!رالنرريحماد

1سعيدا.أليصلح@هاا
0.

سفياد.عنالئقدالغفيرشالحماءخالفبل(2)
ريالوعنقيراطبنحمادروايةفكرلهأ78للاكا/5والأ@راداالغراتدأطراففي(3) م@داالئورىعنقيرا@بنحسادحديطمنلنهريبالدارقطني:قالمتصلأ،سندأ

متصلأا.-



بالشدابك@دللالمثترك@:لملل،
-

2/4البيهفي ط.بثيولي@موصولارويوقدمرسل،النوريحدبث":35

مسندهفيالثافعيعندعيينةبنسفيانالحديثإرسالعلىالثوريوتابع

1/9له"،الأم"وفيبتحقيقي(174) 0الوفاء2/ط.وفي2 52-2 ومن0،6

فرواهالوعيط.(5081)والعلمبةط.(1285)المعرفقه1فيالبيهقيطريقه

مرسلا.بهأبيه،عنيحى،بنعمروعن

السنن1فيأخرى-مرةعيينةابنعنرواه3حمقدنهالثافعيأنإلا
بنحمادروايةبمثلمتصلاعنه-المزنيروايةمنهيالتيللاكا(االمأئورة

فيكتابيفيالحديثهذاوجدت9الثافعيئ:وقالتابعه.ومنسلمة
عنالخدري،سعيدأبيعنلاخر:وامنقطعأحدهما:موضعين:

.!@التببئ

فيواضحموكماالئافعيشبهعيينةابنروايةفيالاختلافهذا
الاختلات،هذابسبللنوريكمتابععيينةابنبروايةيعتدفلاخطه،كلامه

الحديثروىعيينةابنأن3ها/2التمهيد""فيذكرالبرعبدابنانإلا

لمفلعلهأيضأ،متصلأرواهعببنةابنأنيذكرولممطلقا،قالهكذامرسلا،
أنخلالهمنيحرممرجحعلىوقفأثهأوالثانيةالافعيروايةعلىبقف

مرسل.عنةابنعنالصراب

حمادروايةفيكحاالوصلالحديثهذافيالصرابهلنعرفانبقي

الثوري؟عدموكمامرسلهوأوتابعه،ومن

وعلىالمعتمدفالترجيحقواعدإلىاستنادأكانإفاهذافيالحكمإن

منالحامالسىعلىومدامنقطعآ،المرسلسمىأتهفالحياككلاممنرنستفيدلا(

أو@سهال!أولليالانقطعكانسواءشقطع،لهرشصليخرحديثفكلالالقطاع

@ثاالالقطعأنالاصطلاحاتاستقرتلكن@لث،أنبهوماوسطهفيأو@خرهلحي

فهوذلكرعيرسلأ،صبسمى@حرهفيكاددافامعلقا،يسمىالإسادأولفيكاد

عليهاستتروساالتوالي،علىلانينكادبذاوسعصلبواحد،كادا@@منقطع

@طلاقالاطلاقمذاسحووكادالمقطحات.ليئسالتفاضلللنمىأنمعالاصطح
وسطه.فيأويخرهليأوأولهفيالانقطلعكانسياءانقطاعكلعلىمرسلكلمة



=
@يد@الفي@لعللفيالجامع

لأئهثالموصولةالروايةلصالحيكونالحديث،هذاطرقمنعليهوقفتما
تفزدالثورقيأنحينفيعمرو،عنالثقاتمنأكلبهمرواةعدةمنجاء

المرسل.ترجيحإلىالعلماءبعضذهبفقدهذاركمولكنرساله.ب@
محمدبنالعزيزعبدعنرويقدسعيدأبيحديث"النرمذي:قال

حديثوهذايذكرهلممنومنهمسعيدأبيعنذكرهمنمنهمروايتين:

في

مرسل.ميخالتبيئعنأيه،عنيحيى،بنعمروعنالثوري،سفيان
سعيد،أبيعنأبيم@عنيحيى،بنعمروعنسلمفبنحماد@رواه

جم@.الئبيئعن

وكانقال:أبيه،عنيحيى،بنعمروعنإسحاق،بنمحمدورواه
وكأنسعيدأبيعنفيهيذكرولم@ت،الئبيئعنسعبد،أبيعنروايتهعامة
وأصعأثبت@التبيئعنألي@عنيحى،بنعمروعنالثوري،رواية

أقفولمأحمد،الإمامعندبالوصلبالجزمجاعتإسحاقابنرواية

الترمذي.ذكرهااليالمرسلةالروايةعلى
."ارسلوهأكنرهملحديطا"لدارمي:اوقال

11/13العلل!9فيالدارقطنيوقال 02)س2 والمرمل":(31
."لمحفوظا

3-1/132الحلاصقه"فيالنوويوضعفه 2 الترمذيضقفه"وقال:2
الحاكم:بقولهذايعارضولامضطرب،هوالنووي:يعني:قال-وغيره.
ضعيفوهوأسانيدهتصحقدولأثهةنههذافيأتقنفإئهمصحيحة،اسانيده

2/3الراتحهنصبفيإالزيلعيونقلهلاضطراجمه، 24.

عبها.أففلمالرسلةاللوا@رديروابة(1)

الرواةتختلفالذيالحديتعلىيطلتىكانالاضطرا@أنالطريقهنامننستفيد(2)
رجحالذيايرمذيتولبيهوهذاالسختلفة،الطرقأحدعنممترجحلرخىفيص

دالاضطرا%الحليتعلىحكمهمعالثرري،طريق



بالشدلاجكله@للخترل@:لال@لل
-

1/2دالدرا@افيحجرابنوقال سفياد،أرسلهاصطراب:فيه:46

والحاكم!.حبانابنوصخحهإسحاقابنعلىواختلفحمادووصله
ابنرواهالحديثوهذا:3ها/2التمهيد!1فيالبرعبدابنوقال

لامنعندبهالاحتججفسقطمرسلأ،أبيهعنيحيى،بنعمروعنعيينف

مافيهالوجهكانئبتولوبه،يحتجممامثلهوليسحجة،المرسليرى

ذكر

أبيحديثوأماقالوا:...":(39لاالتحقيق"فيالجوزيابن
لاوتارةسعيدأبيعنتارة:فيهيقولالدراورديكانفمضطرب،سعيد

1بذكره
0 0

2والإيهاماالوهمبيان"فيالقظانابن 83 قال:2لمحه-2/

ينبغيولكنذكر،كماوهوأورثهماانتهىأصح.المرسلوكانعيسى:أبر
لأحلهالذينف@هذاالىدنقة.أسندهالذيكانإذاالاختلاتيضرهلاأن

قال:إسماعيل،بنموسىحدثناهكذا:فكرهداودأباأنهوهاهناذكرته

يحيى،بنعمروعنالراحد،عدحدثناقال:مسدد،وحدثناحماد.حدئنا

حدبثه:فيموسىقاليك.اللهرسولقالقال:سعيد،ابيعنأبيه،عن

إلا@لحماممسجذكلهاالأرض"قال:جم@اللهرسولأنعمرو:يحسبفيما

ع@،اللهرسولذكرفيشكيحىبنعمروأنروايتهفيحمادأخبر

يدور،وعليهحديثه،الحديثفإنعمرو،إلىمرفوعأرووهالذبنومنتهى

أئهمنهماالواقعتعينلوفإتهشك،ثمنيقناوتيقن،ثمأولأشكفسواء

نسيانيرىفمنفيه.ئختلفلكانللرفع،متيقنأبهحدثأنبعدالثك

بهحذثقدرناهانديقبله.ضائر،كيريراهومنيقبله،لاقادحأ،المحذث

أشابمنسببعلىالثكبعدعثريقال:أنيحتملفهاهناتيقن،ئمشاكأ

يكونأنساف@إسحاق،لنحمدعنمرسلةروايةوجودعلىومدا@تحارلا(

الحديثهذافيصمد@طربأيكرنأواترمذي،كحمعلىاعتدالحافظ



=

@لفع@ئدي@لعللفي@لجامع

مايباليفلاشكميفيرتفعمكتوباته،اومسموعاتهفييراهأنمثلالبقين،

ئهف@نقله،فيهذامئليتركأنللمحذثينبغيفلاهذاومعنشككه.منتقدم

رواية.فيرأيهقبرلمناأرادفقدفعلإذا

له،الرافعينالواحدوعبدالدرا@رديأنسلمإذايكونإثماكلهوهذا

بأنكذلكالأمريكونلاأنالمحتملمنفماتهفيمعسئكوكغيرمنهسمحاه
ذلكيذكراولمبه،حدثاولكنهماحماد،سمعهكمافيهمشكوكايسمعاه

ابنكلامانتهىذلهفاعلمابين،الخبرعلةتكونهذاوعلىبحسبانه،اكفاء

بالك،كلهاحمادروايةكانتإذايصحهذاالقظانابنوكلايم
)547(،ماجهوابن@3/3أحمدأخرجه:الحدياأنعلمناإذاأما

2/4والبيهقي)0531(،يعلىوأبو 34-4 3 5
هارون،بنيزيدطريقمن

4/2المحلى""فيحزمابنورواه منهال.بنالحججطريقمن1
بدونمرفوعامتصلأبهسلمةبنحمادعنوالحجاج(ليزيد،كلاهما:

طريقمنثاودأبيروايةفيإلابالثكحمادعنيروىلائهاعلمناشك،
حمادعنروايتهعلىإسماعيلبنموسىيتابعولمإسماعيلبنموسى

الموصولة.الروابةصححواالعلماءبعضأن
المنيرأالبدر"فيالملقنابننقلهفيماالمسند!شرح9فيالرافعيقال

4/1 موصولأ،ومرةمنفطعأ،مرةرويأثهالئافعيبينالحديتهذا5:إ2
"الرواياتبعضفيالوصلثبتإذاالانقطحيضرولا

أوئقةالحديطروىإذا":(7هلهعقبالأوسط!1فيالمنذرابنوقال
موصولاروىمنبروايةالحديثيثبتثبعفهموأرسلهمتصلا،مرفوعأثقات
"إيصالهعنتخثفمنتخلفالحديثيوهنولم@،الثبيئعن

على@طلاقه.يىالكلاممذاأنعلىالتبمالدسولا(1)
الحديت=أنمنبليهفمبفيماأوالحتهلأنيل@ناالمنوابنتولنقلتحينا(2)



بالشمدالإعهدفىلالخترل@-رل@لل
=

ومسلم،البخاريشرطعلىصحبحةكلهاالأسانيددمذهالحاكم:وقال
يخرجاهأ.ولم

0-4/21المحلى!9فيحزمابنوقال عاقةيتقيلامنبعضقال2ا2

بنموسىإسنادهفيوشكالثوري،سفيانأرسلهحديثهذاالدين:فيكلامه

إنيقولون:وهمسيمالامانا؟فكانسلمة...:بنحمادعنإسماعيل،
يثكولمموسىثك@يلهممنفعةأيئمفرق،ولاكالمرسلالمسند

وقدسفيان،إرسالفيأوثونه،فلي@موسىفوقيكنلملانحجاج؟!

.@عدلوكلهمإسحاق@وابنطوالة،وأبوالواحد،وعبدحمار،أسنده

المنير@البدر9فيالملقنابننقلهفيما@الإمام"فيالعيددقيقابنوتال

4/1 فياختلفواالرواةوأنوالإرسال،بالاسنادفيه:يعلماحاصل25:9
والفقهاءالأصوليينمذهبعرتفقدثقصنفسهالرافعكانو)ذاقال:نلك،

قبولهفي

مذاالممذر@ياسرأييانأر@تلكنالوصل،يرجحلارسالهوصلهفياختل@بنا-

بقكيفتا@حةتحتيلوحلامدامنلفيلاقرجحالمألةجتمىأماالحدنجص

ترححوتارةالمرسلةالروايةترححتارةوالقران@،المرجحاتلحسبالحاليختلص

@روابتى@رايةلحلبتلااضشلمنيعرفهاكنيرةالمرجحاتومذهالموعولة.الرواية

علبمديوتمكنالأحا@بت،صكنيرةحملةوحمظرالإعلال،النصحيحوأكر
مخلطالهمأم@صأمرآالحديتصارحتىوخماياه،الفنمنالمحتائقوعر@الرحال،

ولحسهبلصه

لثيخ.مةالم@صوطولالعد@وكثرةالحف@مزيدالمرجحات:ومى
يرجحمىلمهمالأحعيت،منحديتعلىالحكملبيتا@حط@حهالذةيختل@وقد

يتوق@منرمنهمالموصرلة،الروايةيرجحمنومنهمالمرسلفالرواية

الحلبثعللبلحالالتفاتعدممنصهمصوالفقهاءالأصوليي@أنالمعروتمن(1)

رويقبرولاالأثىوطرحواالأعدىأخذوالرفع،وفأول@رسالوصتعرضافل@

التيوالأحا@يتبالمرصوعتطافحةكتبهمكانتلنلكوأصرله،الحلممذالقواعد
علمولرسانوفرسانأ.رجالأعلملكللأنلحريبل@ومدالها،أصللا

بل@الالتفتنصالعلممذاأصولرأنحالهمأنوامهمتؤخذصالذين3الحليث

أعلمواللهغيرمم،صبأعلملأ@ميحالمهم،من



=

@فدث@لف@@لعللفي@لجامع

1المستقيماالصراطاقتضاء"فيتيميةابنوقال 8 9 أحمدالرواه:2/

فيهتكلمومنجيدفبأسانيدوغيرهموالبزارماجهوابنوالترمذيوأبو@اود

طرقهاشوفىفما

2/4"النقيالجوهر"فيالتركمانيابنوقال سلمةابنوصلهإنا34:9

قولوجهماأدريفلائقة،زيا@ةفهوالأوجههذهمنوصلهعلىوتوبع
."ثيء؟!ولي@لبيهقي:ا

4/1المنيرأالالبدرفيالملقنالناعترضوقد علىالتركمانيوابن2،5

حجرابنفعلوكذلكقصده،ماغيرعلىكلامهففهماله،وجهلابماالبيهقي

مرسل،الثوريسفيانعنالحديتأنفصدالببهقيإنإذالحبير@.النلخبص"في
فيالمرسليرجحأثهلال@ء،ليىموصولأالثوريعنالحديثروىمنوأن

الله.رحمهمحجروابنالنركمانيرابنالملقنابنفهمهكمامطلقأ،الحديث

سلمةبنحمادرحديث"وقال:سلمقمابنحمادبروايةجاءأئهذلكودليل

."والدرا@رثيزياد،بنالواحدعبدوصلهعلىتابعهوفدموصوذ،

1/03"الغلبلإرواءفيإالألبانيالنخوفال وهذا":(287)عفب2

والذهبيالحاكم،كذلكصححهوفدالشيخبنشرطعلىصحيحإسناد
(2)

يقدح،.لابمابعضهموأعله
"فيوفال

3لهداودأ،أبيمننصحبح 9 5 /2-39 ترجيحعلىتعقيبأ6
روايةتكونفكيفعجيب!ترجيحوهذا@المرسلة:الئوريلروايةالترمذي

زيادة؟!ومعهمعدول،ثقاتوهمالجماعةروايةمنأصحفرد-وهوسفيان-
الصواب@ه.إلىأقربلكانذلكعكىولو

طلح@باستخدامنرضلابلصض،حطاالجينضرطعلىالحديثأدوقصية(1)
رواهماجمعيصححانلاوملماالجل@لأنةالتةالشيخيأنرطلكلى

موسع.بحتفلثليلامقوقدالراوي،
الذمبيتلخيصبللئيخ3الوهماانتقل@قماالحديت،يصححلموالدمبي(2)

وتدميها@خرون،وتحدلقالنمسكحضلحيهاترهممهسةقصيةرهدهالحاكم،لكحم
للسنة.بمنصفكلكليليئفيبمانقدالسسألةلاسبق



بالمنمداجكهدلللثترث@:لل@لل
-

أثههذايدعمومماأصح،موصولاعمرو،حديثأنأرىتقدمرمما

غزية.بنعمارة

1/2والحاكمبتحقيقي،(792)خزيمةابنفأخرجه. /2واليهقي5،1

4 3 بهالأنصاري،عمارةبنيحيىعنغزيةبنعمارةطريقمن5

لأ.موصو

4للأم@3/6راشهالأ@تحفة"نظر: 2/3الرايةانصبو"0(،4 2،4

4/1المنيرلاالبدرو" 3المسند@6/أطراتو"9،1 2 التلخيصو"كله(،53)2

6الحبيرا 5 8 /1-6 5 5/04المهرظإتحاتو")334(،9 6(5781).

@لر@هيأن@هارة@لئكويكونالحدبث،ني@لر@هيبخكوقد@

ماذلك:مثالخطا@لر@هي،@لبحثخحلمنيبينثم@لحديث،يضبطلم

قالقال:عمر،ابنعننافع،عنإسحاق،بنمحمدرواه

منفليتحؤلمجلسه،في@لجمعةجمم@حمكمنعس@ذا"@ور:اللهرسول

فلك!مجله

1لهخريمةوابن2؟2/3وأحمد)3925(،شيبةأبيابنأخرجه: 81)

هارون.بنيزيدطريقمئبتحممي

1لاخزبمةوابن)747(،حميدبنوعبد2/2،2أحمدوأخرجه: 81)

الوعيط.(6632)والعلميةط.(1795)المعرفقه"فيوالبيهقيبتحقيقي،
عبيد.بنيعلىطريقمن

2/1لمحمدوأخرجه: 3 سعد.لنإبراهيمطريقمن5

منبتحقيقي(18الاخزيمةوابن)747(،حميدبنعبدوأخرجه:

عبيدبنمحمدطريق

مكأ.ل@،لالتقريبمابمهباسلا"وهو:(1)

خزيمة.ابنروايةلفط(2)
عيد.لنيعلىحميدمترونأءأخيهجاءعندعدبن(3)



-

@هديللف@@لعلل@لجامعفي

عبدة.طريقمن(1119)داودأبوواخرجه:

.(1087)البغويطريقهومن2(،5يلاالرمذيوأخرجه:

بتحقيقي.(1819)خزيمةبناوأخرجه:
الأحمر.خالدوأبيسليمانبنعبدةعنالأشج،سعيدأبيطريقمنجميعأ

الأحمر.خالدأبيطريقمنبتحقيقي(1819)خزيمةابنوأخرجه:
رقطنيلدااخرجه:وأ

(1)

4/4"لعللا9في فينيلسمعاوالمخطوط(،)ا7
1والاستملاط:الإملاءأ@ب@ 6 سفيانطريقس1

1/2الحاكموأخرجه: 9 يونى.بنعيسىطريقمن1

2البيهقيوأخرجه: 37 الوهبي.خالدبنأحمدطريقمن3/
لد،خاوأبووعبدة،ومحمد،هيم،او)برويعلى،)يزيد،تسعتهم:

الإسناد.بهذاإسحاق،بنمحمدعنوآحمد(وعشى،وسفيان،

إسحاق.ابنعنعنةتضرهولاثقات،رجالهمتصل،إسنادهذاأقول.
1أحمدعدلالئماعصزحفدلأته 3 5 /2.

صحيحإ.حسنحديطهذا"الترمذي:قال
يخرجامهو@مسلم،شرطعلىصحيححديطهذا"الحاكموقال

تصح.لانافععنأخرآوجهمنرويوقد
ط.(2171)والعلميةط.(2150)"الأوسط"فيالطبرانيفأخرجه:

للحايةمهمةالروايةوهدهقال...،رمعصأراهةعمرابنص@الدارقطني.روايةليلا(
قدوحفظه،فيلنقصإلافلكوماالحديت،برفعلككانبسحتىاسأننتيئ

@لع)التقطثوجةصيزلأتهفالمرجعلذاذلد.بس@العلمأملبعضيهتكلم
ضميفففروايتهعصا@أسا@لالسساع،صزحاب@مذاالحديت،الحس@)الصدوتحأ
صحيحمنفهوبالسماع،فيهمصرحأالسيرةديرواهمارواياتهمنيتثنىوكذلك

1المسحد@يأحدكمد@نا@عسسميان.روايةفي(2) بقية@جمالهايينالروايةوهذه0،0
باتلرواا

تساملهما.منوالحاكمالترمذيوقول(3)



بالش@تاجكلاللال@ضك@:لالعلل
-

شهابأبوحدئناقال:الحارئيالواهبعبدبنمحمدطريقمنالحديث
مرفوعا.بهعمر،ابنعىنافع،عنالثباني،إسحاقأبيعنالحناط،

بغداد"تاريخ"فيكماالدارفطنيعهفالالحارثيكلام،فيهالسندوهذا
83الخقالشه9فيحبانابنعنهوفالغرالب@،عندهثقة9ك@86: دربما:9/

أبوإلاإسحاقأبيعنالأحاديث،هذهيرولم"ةعقبهالطبراني

3/2البيهقي عنالوكيعي،عمربنأحمدطريقمن37

ابنعننافع،عنالأنصاري،سعيدبنيحيىعنالمحاربي،الرحمنعبد
مرفوعا.بهعمر،

المحاربيئ
(2)

4عللهفيالدارقطنيقالعنعن.وقد 7 / 4

بنمحمدعنالمحاربي،عنوالمحفوظ:عليه،يتابعولم")المخطوط(:

أومدار،عمر...ابنعننافع،عنإسحاق،
(3)

بنمحمدعلىالحديث

لمالحديثإنأي:موقوفأ!عمرابنعندينار،بنعمروصرواهإسحاق،
أمالا@ح.الأخرىالطرقوكلإسحاقبنمحمدطريقمنإلايأت

ديالذمبيوكطا@الوم@عبدالالثقاش@:ديحباناس@أثبتهابيه،اصمفياختلص

02احسلام،شويح 6لعدادادتاريخفيالخ@وخالفهما(367)3 78 فأنته.3/

طماعةربقيوعدأشهر،الراس@عد@نحدهتهمروبشابعةوعدالرامبعد
سحيدةنسحةلثراهعينااللهمنالنهائهالك@

اليرهيالاس@ها،ت@لخ"
.67له5الاس@هالنارلحالواسهعد"فوجدماهمعروتعهادلارالدكنورشحفيق

.(3له"ال@للنلطبقات

الشتى@هاليتقيممني@ا@@المحكوفتينبينما
وقديار،بر@محاقبنمحسدأفرادلييعدالحديتلناك@2:ك@اليهقيقال

نافعا.عن@حروجهشروى
مزلته-وأعلىافهرحمهالفى-مدالحيلاماتالبيهقيإنصافمنهدامامر.تال
3/2مذالحوليلاردأبيلسننئرحهفيالعينيتقمقعوقد 8 أمالةميلينكك1

يفلح.فلمالجلهنا
الرعلقردهوأومىيضرهافلمليوهنهايوماصخرةكناطح



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

منهناكأنإلاالقوةظاهرهكانفهو@)نإسحاق،بنمحمدطريق

/4الكبير"الضعفاء@فيالعقيليعهنقلهفيماالمدين@بنعليئ
عنعمر،ابنعننافع،حديثإلاإسحاقبنمحمدعلىئتكردلم:26

تاريخ"فيالخطيبنقلهفيماأيضأوقال@ا،@حدكمنعس@ذا9يثيهرو:التيئ
1/2بغداد! 2 6/2الكما@هلأتهذيبفيوالمزي2/2،8الغربط.ولي9 2 5

عمر،ابنعننافع،منكرين:حدلقإلاإصحاقلابنأجدلم9للأمملاه(:

عروة،عنوالزهري،صلأ،@لجمعةيوم@حدكمنعس@ذا"قال:@،عالثبيئعن

أحد،عنيروهمالمهذان"فرجه...@حدكممن@ذا@خالد:بنزيدعن

حدثنا".يخه:هداولكنفلان،ذكريقول:والباقون

2البيهقيوقال 37 ابنعنوالمهورالحديس،هذارفعيثتولا@ة3/
(6631)والعلميةط.(17للاوالائارلأالسننالمعرفةفيوقال"قولهمنعمر

أصح!.لموقوفا1لوعي:ا.@
رويتوقدثقة،زيادةالرفع"فقال:البيهقيعلىالتركمانيابنردوقد

إسحاق،ابنجهةمنالترمذيأخرجهوقدلها،الحكمفوجبوجهينمن
جاءوقدعهوسكتجهته،منايضاأبو@اودوأخرجهصحيخ.حسنوقال:

البيهقيذكرهكماشاهدله
بهتفردقدالحديثأنبيانتقدملأنهله؟وجهلاالاعتراضوهذا

هذاأنكماتصح،لاكلهاالأخرىالطرقوأنوحده،إسحاقبنمحمد

إسحاق.ابنعلىاستنكرمماالحديث

4/2"المجموع1فيالنوويوقال قالهكماموقوفأنهالوالصواب::92

بنمحمدعلىمدارهلأنةمقبولفغيروالحاكمالترمذيتصحيحوأماالبيهقي،

أهلعندبذلكمعروفمدل@وهوروايته،منروياهإنماوهماإسحاق،
منالحلماءأجمعوقد)عأ.بلفظنافععنروايته:فيقالوقدالحديث،

بروايتهعيحتجلاعن،قال:إفاأنوالأصوليينوالفقهاءالمحذثي@

عنفملوالترمذيبذلك،العلماءعندمعروفالتصحيحفيمتساهلوالحاكم



بالشتلاجمد@لالحثتركلت@للعلل
-

الأطراتفيعساكرابنيذكرلأولمقال:ئمفلك...!
الترمديأن(1)

فياختلفتالنسخولعلالنرمذي،نسخفيموجودتصحيحهولكنصححه،
غالباأ.الرمذيكتابفيغيرهفيتحتلفكماالحديثهذا

صرخلأنهةالحديثعلةهولب@إسحاقبنمحمدتدليىتلت:
هذافيالصوابإذله،رفعهمنعليهاستنكرماهود@)تمامر،كمابالسماع

الوفاءط.وفيالماا/الأم!"فيالافعيأخرجهكماالوقف،هوالحديث
2 / 204-0 2البيهقيطريقهومنبتحقيقي،ل@34(مسندهوفي34 37 /3

ط.(6630)والعلميةط.(17)كاعقبلهوالاثارإ،السننمعرفة9وفي

ا

لث@25(.شيبةأبيابن

بنعمروعنعة،بنسفيانعنشيق@أبيوابن)الافحي،كلامما:

موقوفا.قولهمنبهعمر،ابنعندينار،

عننافع،عنحريج،ابنعن(5550)الرزاقعبدأخرجه:وكذلد

موقوفأ.عمر،ابن
المرفوعة.إسحاقبنمحمدروايةيعلهذاوكل

5"الأسرافتحفةوانظر:إ 9 8 / ك@675المسند"اطرافوإممه(،للأ.5

"الصحبحةالسلسلةو")06211(،313/9@الحهرةإتحاف9و9(،4يطلأ

(468).

عنشعبة،حدئناقال:جعفر،بنمحمدروىاخر:مثال@

قال:هانئ،بنشريحعنمخيمرة،بنالقاسمسمعتقال:الحكم،

نهف@فسلهعليأائتفقالت:الخفين،علىالمسحعنعائئمةسألت

ع@دقلممعأللا.لماهه/الأشراسه@تحفةفيالحليتستىحيساالمريلكن(1)

صحيح.الح@قال:أئهانرمني
البقرة.1لي،لمنئ@ن@سعتحالى:كفرلهضيء،بتقدحالاحيننستعمل)سل(:(2)

2 )اسال(-ما0(،(4القلم.1@رجمئمبكث@فرثهنوننعالى.وكفوله1(،1



=

@ئدي@لف@@لعللفي@لجامع

@اللهرسولكانفقال:المسح،عنفسألتهعليافأتيتمني،بذلكأعلم

ايايم.ثلاثةوللمسافروليلة،يومأللمقيمنمسحأنيأمرنا
الإسناد.بهذاغدر،طريقمن(552)ماجهابنأخرجه:

1/02عوانةأبووأخرحه: طريقمن(1331)حبانوابن)427(،2
القطان.سحيدبنيحى

11/2بغداداتاريخ"فيالخطبوأخرجه: 4 /13الغربط.وفي7
1 0 5

الملك-عبدبنهاموهوالوليد-أبيطربقمن

الحديطبنحوالحكمعنشعبة،عنوهثا؟ويحمص،)غندر،ثلائتهم:
أعلاه-

شعبةفيالمقدمينمنرواتهاوعامةالصحة،ظامرهاكثهاالأسانيدفهذه

أتهتقدمفكماروقفا،رفعأشعبةفيهاختلفقدالحديثهذاأنإلاخصوصأ،

مرفوعأ.هارواه
.(92)لسيلطيااجه:خروأ

1/1أحمدةوأخرجه 0 0

هاشم.بنيمولىسعيدأبيعن
1أحمدوأخرجه: 33 / جعفر.بنمحمدعن1

1/1أحمدوأخرجه: 2 0

القطان-سعيدابنوهويحى-عن

عنشعبقيعنويحيى(ومحمد،سعيد،وأبو)الطيالي،أربعتهم:

عنعائةسألأتههانى:بنشريحعنمخيمرفبنالقاسمعنالحكم،

معيغزوكانفإنهعليأثذلكعنسلففالت:الخفين،علىالمسح
وليلة.يوئموللمقيمولياليهن،ايامثلائةللمسافرفقال:فسأله،ج@،اللهرسول

هذاسببسعيدبنويحىغندرجعفربنمحمدمنكلبيقوقدةقلت

1احمدالإمامقالالاختلات، 33 كانفقال:يرفعه؟كانلمحمد:قيل1:إ/

1ةالإسراه1ريرحيل،لقخلتحالى.قالبتفدمهاضء،حينفنستحمل 0،)1
وبهاالقرانلغةومنه4،5الرخرف:1قتلقآزستماصمنثوئذتحالى.وكقوله

نزل.



بالمنمكاجك@دللالحثشرل@:ول@لل
=

ا/أحمدنقلهفيماسعيدبنيحيىوقاليهابملأ،كانولكثهمرفوع،أتهيرى

1 /3"العلل@فيالدارقطنيوقالتركط،ثمشعبة-يعني:يرفعه-كان@:20

2 3 أبووتابعهمرفوعا،عنهالقطانيحيىفرواهشعبةعنواختلف9:(37لا2
ثكثميرفعه،كانأتهشعبةعنغندر.وقالعصخليفةأبيروايةمنالوليد

موقوفا!.شعبةعنفرووهالباقونضعبةأصحابوأمافيمع

1دك@84"الأفرافخصة9ةواظر 4/4المسند"أطراتو"1(،20 1 8

الحكم.عنأخرىطرقمنالحديثهذارويوقد
1وأحمد1(،877)شيبةأبيابنأخرجه:فقد 3 / 1/061ومسلم1،1

العلميةط(131)لهالكبرى"،9وفيل@ا/والتسائئ)م@(،(27يا

وأبوبتحقيقي،ا()مماخريمةوابن)462(،يعلىوأبولة،الرساط.(130)و

1/02عوانة 1/2واليهقى)227(،2 أبيعنطرقمن(23يهوالبغوئ7،2
بنشريحعنمخيمرة،بنالقاسمعنالحكم،ص@الأعمشعنمعاوية،

مرفوعأ.فذكرهبههانئ،
3/2"العلل1فيالدارقطنيقالإذأيضا،الأعمشعلىاختلفوقد 3 1

بنوعمروالضرير،محاويةأبوفرواهالأعمش،عنواختلف"لا+(:

زائدةوخالفهماف،الثبيئإلىورفعاهالحكمعنالأعمئى،عنالغفار،عبد

علىفوففوهالأعم@شعنبثير،بنوأحمدغراب،بنوعليقدامة،ابن

ابنعنالسمان،سعدبنأزهرعنوروييرفعو@ولمطابىأبيبنعليئ

وموقوفامرسلأالأعمشعنالتيمي،سليمانعنعون،
(1)

".

عديدة.طرقمنالحكمعنمرفوعاالحديثوردوقد

1/1وأحمد)987(،الرزاقعبدفأخرجه: 3 4و4 والدارمى6،1

1/1ومسلم)417(، 6 2عوانةوأبوروا/والنساثيئ)58(،(276)0 1 9 / 1

2ا/و(720)و(719) 2 1/8"المعانيشرح"فيوالطحاوي2(،17)0 وفي1

المصا@ر.منيليي@فيماالطرقمنهمنشءعلىأقفلم(1)



-
@للف@الد@لعلل@لجامعفي

2والبيهقيما(،.)الحلميةط. 7 5 / عنالملائي،قي@بنعمروطريقمن1

مرفوعأ.فذكرههانئ،بنشريحعنمخيمرفبنالقاسمعنعتيقعبنالحكم
/3العللا"فيوالدارقطنيمأ،5)(276)1/061مسلموأخرجه:

2 3 عنعتيبتربنالحكمحدثناقال:أيخسقعأبيبنزيدطريقمن(37لا6

مرفوعا.هانئبنشريحعنمخيمرفبنالقاسم

بنالملكعبدبنيحمىطريقمنبتحقيقي(195)خزيمةابنوأخرجه:

مخيمرفبنالقاسمعنالحكم،عنأبي،حدئناقال:غنيتماابيلنحميد

أيابمثلانةفييث@اللهرسوذلنارخصتال:علبئ،عنهانئ،بنسربحعن
الخفين.علىالمحفييعني:للحاضر،وليلةويريمللمسافر،

1/2البيهقيوأخرحه: 8 بنالرحمنعدبنمحمدعنزائدة،طريقمن2

مرفوعأ.شريحعنمخيمرة،بنالقاسمعنالحكم،عنليلى،أبي
1/8"المعانيشرح@فيالطحاويوأخرجه: ما(2)العلميةط.وفي1

مخيمرة،بنالقاسمأعنعتية،بنالحكمعنزليد،طريقمن
(1)

بنشريحعن

هانئ...

1/9أحمدوأخرجه: 1و6 أحاديطفيالتحقيق@فيالجوزيوابن4،9
مخيمرة،بنالقاسمعنالحكم،عنالحجاج،طريقمن(233)الخلا@ا

مردوعأ.بههانئ،بنشريحعن
الدارقطنيقالعنعن،وقدفالحجبمةضعيفالإسنادهذاأنإلا

2-3/123"العلل9في 3 أبيبنالرحالنعبدابنورواه7(:إ3لاس2
رفعوهالحكمعنأرطاةبنوحججالعرزمي،اللهعبيدبنومحمدليلى،
بنالحكمعنحنيفتروأبومغولبنومالكالأجلحصرواه@رو،التبيئإلى

موفوفأ@عتية

4المهرظإتحاف"منوالمتبتالمطبوعمنسقطالمحكوفتينبينمالا( 1 8 / 1 1

مأتي(2)
4

الموتوففالطرقعلىأقفلم(3)تخريجه.



بالشدابكلهدلللحثترلت@لالعلل
-

عه.واختلفالسبيحيئإسحاقأبوورواه

علىمرثويهبنبكرأبوانتقىمافيهالجزءفيمردويهابنفأخرجه:

بنمصعبعنالعسقلاني،الريأبيبنمحمدطريقمن(15)الطبرانيأ

عنمخيمرة،بنالقاسمعنإسحاق،أبيعنالثوري،سفيانعنماهان،

2"العلل"فيالدارقطنيذكرلكنمتنم@يوردولمبه،مانئبنشريح 33 /3

صدوف"العسقلاني:الريأبيبنالمتوكلبنومحمدرفعه.أئه(379)س

الخطا"كثيرعابد،صدو@ممعب:وشئمهفيأوهاملهرتمح@

3/2@العلل9فيالدارتطنيتال 33-42 يعني:لأوتالعه-:(37لاس3

مصعببنمحمدأيضأوتابعهماإسحاتأبيعنشعيب،بنحماذسفيان-

صزهيروإسرائيلمغولبنمالكعنفرواهحافظأيكنولمالقزقاني-

وأصحابزهيرأصحابوخالفهأيضا.صرفعهإسحاقأبيعنعواتحعوأبي

لأحرصاابورواهوكذلكموقوفا،إسحاقأبيعنعهما،فرووهإسرائيل

ابيبنزيدوصالح،بنوالحسنإسحاقطأبيبنويون@سليم،بنسلام
موقرفا".إسحاقأبيعنزباد،

أبيعنرواهالأحوصأبافإننظر،بعضجملقإليهفمبوفيماتلت:
الرفع.حكمولهإسحاق

1/8المعاني!شرح"فيالطحاويأخرجه:فقد العلميةط.وفي1

القا@عنإسحاق،أبيعنالأحوص،أبيطريقمن)ام@(
عنمخي@رة،بنم

نمافقال:الخفين،علىالمسحعنفسألئةعليارايثقال:مانئئبنئريح

وليلة.فيومامقيمينكناوإفاولياليهن،أيايمثلاثةنمسحأنسفرأكناإنانؤمر

الة،منأوأمزنا،أونؤمركثاقال:بفاالصحابيئأنشكولاقلت:

@اللهرسولإلىذلكيضيفثهف@

6فىالنفرب(2).(6263)الالنفرس@(1) 69)

ه.الغلطكبرصدوت"ة(6302)دالتقريبه@ي(3)

1ةالحديثعلمأنلالمعرفةالأ 2 لسا.وما2



-

@د@@لف@@لعللفي@لجامع

إسحاق.أبيطريقمنموقوفارويالحديثأنعلى

أبيعنعياش،بنبكرأبيعن(1903)شيبةأبيابنأخرجه:
موقوفأ.فذكرهمخيمرة،بنالقاسمعنإسحاق،

2يامعجمه@يالأعرابيابنوأخرحه: قال:زهير،طريقمن(18

أتيتقال:هانئ،بنشريحعنمخيمرة،بنالقاسمعنإسحاق،أبوحدئنا
موقوفأ.فذكرهالمسح...عنفسألئهاعائ@

أيضأ.موقوفأالطريقهذاكيرمنالحديثهذارويوقد
معمر.أخبرناقال:(7لثلاالرزاوعبداخرجه.فقد

أرقم.بنيون@طريقمن(560)يعلىابووأخرجه:
بنالقاسمعنزياد،أبيبنيزيدعنأرقم(بنويرن@)معمر،كلاهما:

الخفين،علىالمسحعنعائةسألتقال:هانئ،بنشريحعنمخيمرة،
عليأ،فسألناجمه،اللهرسولمعيسافزكانفإنهطالب،أبيابنسلفقالت:
ليلةوللمقيمثلاثللمسافرفقال:

3/2"لأالعللفيالدارقطنيقال 3 عيينةبنسفيانورفعه":(37لاس4

عنهغيرهووقفهزيا@أبيبنيزيدعن

مطبوعهفيوقعلكن4(،يلاالححيديأخرجها:سفيانروايةقلت:
معيغزوكانفإئهفاسألهطالبأبيبنعليانت"فيه:جاءإذسق@
نظرانتقاليظهرفيماالسقطوسببفيه،هكذا"وليلة...يوملمجز:اللهرسول

قولإلى@هاللهرسولمع@تا:عاثةالسيدةقول@خرمنالناسخ
آعلم.والله"،يقول:..ص@اللهرصولسمعت"@ه:علي

ترجمته.تقدمتوقديزيد،لضعفثضعيففالإسنادحالكلوعلى

الطرق.هذهغيرمنمرفوعأرويوكذلك

لعانثة.سفالهيذكرولمديومأأيعلى:أليعنديا(



بالشداجكلاللالئشرل@:للملل
=

ط.وفي1/83@المعانيشرحفيإوالطحاوي1/9،6أحمدأخرجه:

عنربيعة،بنعليئعنإسحاق،أبيعنالحجاج،طريقمن(502)العلمية

@وو.التبيئعنعليئ،

مدل@وهومقال،فيهأرطاة.ابنوهوالحجبم،فيه:الإسنادوهذا
وقد

7/4لأشرات!اتحفة@ 11/4المهرظوالإتحاف0(،1261)8 1 9

4/1المسنداأطراتو"1(،4331) .(62)ثلأ84

@@@



-

@لف@الد@@لعلل@لجامعفي

سل@ا-!@

بهه-لأإلخالنوعا+6
ي@الر@خطئولا:

أرادمنوالمخطئ:تعمد.ماوالخطء:ئتعمد،لمماالحطا:
ينبغيلالماتعمدمنوالخاطىء:غيره،إلىفصارالصواب،

تقديماونقصان،أوبزيادةالراويفيهأخطأمايشملبالخطأوالإعلال
أوصخف،أووهم،أوبأخرى،جملةأوبأخرى،كلمةإبدالأوتأخير،أو

المتن.فيأوالسندفيقبأوحرف،

ولاعزيز،الصحابةطبقةفيأئهغيرواردأمزالثفاتروايةفيوالخطا

طارئوالخطأفيها،الأصلأثهمنالرغمعلىالصواب،الثقةروايةمنيلزم

لاوبهيعتبرلامنكرأ،شاذأالحديثكانوقوعهمنتحققاذادمحتمل،

9الثافعي:فالبشتغل
أصللهيكنولمالمحدنب@،منغلطةكثزومن

حديثه،نقبللمصحيح،كتاب
(3)

الرزاق،وعبدالورقي،حاتم:أبوخظأفقد
جبالمنوغيرهمعيينةبنوسفيانالمبارك،وابنالجراح،بنووكيع
فيفالخطأوالإتقان،الضبطمراتبأعلىبلغمهماالثقةفالراويالحفظ
9المبارك:النقالبعيدأ،ولي@محتملأأمرأيبقىروايته

منيسلمومن

)خطا(.مادةالعرلطللادانظر.(1)

منكر"أبدأوالصنكروقت،ير@ل!يحتاجقدالصحفاءع@الحديثأحمد.إالاسامقال(2)
المروذي.برواية(287)الحللا@الجعير

1لاالرسالقا"(3) بتحفبقي.(04
التواليعلى(232)و(132)ر(915)و(907)و(2هلهلابه@العلل"انظر:(4)



شالههالخطا@مالالخ@ترل@:لحللإ
=

كذاسهفهوالحديث،فييخطئلاال@نمعين:ابنلو@إإالوهم؟

قدوالجامعون،الأئمةإلامعرقهصيتمكنلاالثقةحديثفيالخطأومعرفة

ظاهرأنمعالثقة،راويهبخطأعليهفيحكمماحديثعلىالجهبذيطلع

عنبذلكيحكملاالفهمالعالملكنالقادحة،العلةهذهمنالسلامةانحديث

تحيطاتننيللقرائنوذلكفيح!أخطأقدالرواةأحدأنلدي@يترجحبلهوى،

دقيقأ،فهمأاللهمنحهلمقهيبلأحد،لكلتتضحلاالمعرفةهذومثلبه،
ومشكلاتهاوتونها،نيدلأساابعللومعرفةكيرأ،@دراكأواسعأ،عاواطلا

ةلروااحوالواومخارجه،نحديخثابطرقسعةواومعرفةوغرامضها،

وصفا

أحد،كلمهيتمكنلاخفياأمرأالثقةحديثفيالخطأإثواكدام

منجماعةبهاظنقذالثقاتأخطاءمنبعضآنف@ناقد،لكلينكفولا

الحلة،منخلوهاوظاهرإسنالمحما،واتصالرجالها،ئقةلظامرةالصحةالقوم

الثقات،الرواةبأولئكلظنهمتحسينأبهاوعملواالأحاديثبتلكآخذواوقد

الأحاديث.بيناختلاففحصل

قراعةبغداميأب@الجهرفيحجربنواللحديثفلك:مئال@

الصلاة.فيالفاتحة

عنكهيلبنسلمةعنالئوري،سفيانالحديث:هذاروىفقد

ثشيرقرأ:@الئبيئسمعت"قال:حجر،بنوائلعنالعنب@بنحجر

1لالكا@ل(1) 9 1 / 11.

الدسري.برواية(2@لا2)سيناابنالتاريخ(2)
.(2508)انقربب"الطر.ثقفالكودي:بحىألوالحضرمي،كجل@نصلمةةفو(3)

أدركالكرفي،الكن،أبوويقال.الحنبس،أبوالحضرمي،الفبسبنححرةفري@(

معي@.بنيحيىفيهقالححربنووائلطابى،أبيسعليعنورىالجاهيف

الأنسفمنواحدعيربهاحتجنقةكادانخف.وقالمنهور،ثقةكوفيشيح

2/6الكسادالتهني@انظر. 9@.1 4+،الافقاش@6/فيجانابنودكرها@؟2

لئتق@.:(950)الالكاشش@فيالذبروقال



-

@لف@اندي@لعلل@لجامعفي

صوفبهاومذثمين!فقال:أ@ولا@لفئهآل@علتهمالمغصحب

فخالفالحديث،هذافيالحجاجبنشعبةالحافظالإمامأخطأوتد

أبيحجرعنكهيل،بنسلمةعنرواةإذالحديثهذاروايةفيسفيان
فلماياللهرشؤلبناصلى"قال:وائل،عنواثل،بنعلقمةعنالعبى،

بهاوأخفىتمبن!"قال:@ولا@لضآل@لجقمثمقضحبم@شيرقرا:

صوتها

الحديث:سندفيسفيانشعبةخالففقد

علقمة.أضافعندماا-

4/3وأح@د)5308(،شيةأليبنا"أخرحه 1 3و5 ومسلم)7421(،لدارميوا1،7
712ةالكيرعللهرلحي)ه@2(والترمدي)239(،ثاودرألو)ك@(،لاتصييز"في

1/33ارفطيوالدلاه(، الرسالة،ط.(6921)و(2671)والملمبةط.333و2
.@586@والبغوي@7،/2واليهقي@@111@/22الالكيرافيوالطرالي

/2الحاكمعدلمترولييأالطياليالويدوألوحر@،بنمليادضمبةعنرواة
2 .(121)/22دالكير،فيالطرانيعدالجراحبن@ركغ3،2

نجه.ضحبةعلىواحنلص
5اليهقيطريقهوسل@201(،الطياليداودألورواةفقد 7 / رريعبنيدريف2

عند

333الذارفظيئ / أحمدعندجعمربنواحسدالرمالة،ط(271")والحلصيةط1
3 1 6 / وقدوانل،عنيحذتعلقمضصحجر،ع@سلصفعنشعبفصنلانتهم4
وائل.سممعنه
(1"لا/22الكير،افيالطبراننعدنصيربىوحجعالطيالسيالولدألوصرواه

ولأبه.وائل،عنحجر،عنسلمفعنشعبضعنكلامماالراليعلى(110)و
علقمة.قييدخلوا

كلامسا(1805)حبادابنعندالوارتنجدبنالصمدوعدجرير،بنوه@صرواه

ينثرواولنمبه.واتل،عنعلقمفعنعنبى،أبيحجرعنسلمة،عنمدلآ،عى
عوت.خفصإته"قي:

5البيهقيعدالطيالسيالوليدابو@رواه 8 / عنكهل،بنسلمةعنشعبفعن2
عرتعا.رالحأ@ا@مينا"قال.لألهفيه.وثكرواتل،عنعنبى،ابيححر

معنىومناالصواب،@لىرجعإنه@ؤظاهرأ،انعتنفيشعبةخطايكزنمدافحلى
الل@شاءإدقليللغدشدكرهانذفياليهقيكلام



شابههوماالخطالالثترك@:لالعلل

عنبيأ.بن)حجرب)1(:العنبم@أباحجرأبدل-2
صوتهبهاخمض"ففال:المتنفيخالفه-3

سفيانحديخثيقول:إسماعيلبنئحقدسمغث"الترمذي:الإمامقال

وشعبةسعبفحدبتمنأصحالبابهذافيكهيلبنسلمةعنالثوري،

أبيحجرعنكهيل،بنسلمةعنقال:مواضع،فيانحديثهذافيأخطأ
بنعلقمةعنفيه:@زادالسكن،أبووكنيتهعنب@بنحجرهوو)ثماالعتبس،

وقال:علقحففيهلب@حجر،بنوائلعنعنب@،بنحجرهوو)ثماوائل،

حديخثففال.زرعةأباوسألتبها،جهرأتهوالضحيحصوتمهبها@وخفض

1(2)صالحبنالعلاءرواهوقذينحبفحديثمنأصحسفيان

أبووقالالرجالإأساميبقلبنمعبةكان9أحمد:الإمامقال

يخطئوكانالحجلي:إوقالالرجا@هأسماءفيآخطأربماوشعبة"حاتم:

قليلاإالرجالأسماءفي

الدارقطني:قالبالمتون،عايتهالأسانيد:فيشعبةخطأفيوالسبب
المتنإبحفظلائتغالهالرجال،أسماءفييغلطخطاأشجةوكان"

منهفيخطؤهأما"فقال:الجهبذينهذيئقؤلعلىالبيهقيعقبوقد

لاالمتروك،علىالألدالالاء@وتدخلالرد،لاءالاء.المجرحرتمعانيمشا@@

ألبل،سآ.صذلا@ئى@فذلفحؤي@بملثرمنتعالىقالبميالمتأتىعلى
1لبقرةا1 0 8

انظر
"

1المحوجمهالثوارددمعجم 6 0
0.

أومام.لة،صلوقالحطار:الكوفيالأمليالدلي،اتيميصالحبنالعلاءفو:(2)
5ال@5/لكماادتهذبنظر:ا 24-5 2 لقريب@والاكأ،+4)@ض@لكاوالا)1615(،5

2ةلهالكيرا،العللو"(2يعأعقبالكبيرالحامعد@(3) 17-2 1 منواللمظ(54)8

سنانيصالحدنالعلا.@روايةلالعللا،
المروذي.روايةى.)الرجالهومحرفةلالعلللكأ
ل@27(.النقاشاللا(إلهأ.5)لافيلالعلل!(5)

14"الالعلل(7) / .(5023)س113



=

@الف@لمد@لعللفي@لجامع

عنكثيربنئحثدفكرهفكذلكالعنبيأأبو)حجرقوله:وأمافبين،

منسمعهحجرأأنروايتهفيبينفقدعلقمةعنقوله:وأماالثوري

عنالطبالسيالوليدأبورواهوفدنفهواثلمنأنجضأسمعهوقدعلقمق@

النوريإروايةنحوشعبة

وهمإتهويقال:صرته!،بهاواخفى9شجة:قال@ذاالدارقطنى:وقال
سلمة،عنرووهوغيرهما،كهيلبنسلمةبنومحمدالثوريسفيانلأنيخه؟

الصوابوفو"،بامبنصونهورفع"ففالوا:

بهاأخفى"بقوله:شعبةالإمامخطأهوبحئنامجالفييهمناوالذي

مرجحاتغيرمنالاختلافوعدسفيان@روايةفومناوالمرجحصرف،
ميإ،أحفظشفيان@نفسه:شعبةقالإذةشعبةروايةمناقوىسفيانفرواية
القطان:سعيدبنيحيىوقال"،قال:سمانوخالفكرجل:لهوقال

أخذتسفيانخالفهاذادعندي!يعدل@ولاشعبة،منإليأحبأحذلي@"

أنبالحديثالعلمأهلبيناختلافأأعلملا"البيهقي:وقالسفيانابقول

(2)

(3)

(5)

/22دالبهير"فيوالطراني)239(،ثاودأبيغدالوريكيرصبنئحتدواية

7لادالتقريباثققه"وئر.الجراح-بنوكيعروايةأنهذاعلىد(و@)1 ء(41

/4الكسالهتهنيبالظر.اثقة-وئوزببىئحمدسالرحمىنجدوالسحلىبي:
6 1/33الذارقظيعندروياهء(3937)64 الرمالة5(6721)والعلسبة25
صذرالسزينجدلذاب!عنى،أبيحجرعنسلمفعنالئود@،سمادص

6الكما@التهذيبالدبىاأبوالحضرير،العنبىلند@جرلقوله.)لترجسة@ 9 / 2

عنةانحديثرصراالزواةنجعضضبفحديتتخريجفيسق-يخصابينا-كما
سعمهقذحجريكؤنأنفثبهوانل،عنحجرأو:وانل،عنعلقمقيع@حجر،

أيخضأ.رائلأيهومنعلقمقيس
.58-2/57البهرى"لالشن

333الئارئظنيئسنن / الرسالة.@(271")وعقبالعلميةط.1
.(2391)ك@022الكسا@ه@نيص"@يال@زيالأقوالهذهنقل



شابههوماالخطألالهضل@:لالحلل
=

@سفيانقزلفالقولاختلفابذاوئمعبةسفيان

حجج:بستسفيانروايةلترجيحالجوزيةقيمابناحتجوقد

سفيان.روايةترجيحفيالسابقالعلماءقولالأولى:

كهيلبنسلمةبنومحمدصالحبنالحلاءمتابعة@لثانية:
(3)

لسفيان

كهيلبنسلمةعنروايتيهمافي
حديخثبنحوالمتنفيشعبةعنروىالطيالسيالوليدأباأن@لئالثة:

أنفيحتمل"اليهقي:فقالروايتهفيشعبةعلىاختلففقدإذنالثوري،

فيعلقمة-فلث-ذكروتركمتنه،فيالصوابإلىفعادلذلكتنبهيكؤن
سناإ

أولىالزيانهذهوكانتلزياثة،متضمنةالرفعروايةأن
با

لأا@قن"فريرة:أبيلحديطومف@رةموافقةالزوايةمذهأن

نامنوا،الإمم
الحاكمرواهما@لسادية:

(6)
أبيعنقرله-حسبصحيح-بإسناد

2/5"ال@وفحينلإعلام 11.

ا@.41@/22الالبهيرفيوالطبراني@،249@والترسي@،933)داودأبيعتدوهي

تيه
"

دثاوأبالأبنالمري.الامامقالصالحبنسكليثاوتأبيروايةيروقع

5/5الك@الال@هني@."ومموئوصالح،سعليروانج@نيسماه 2 م@.ا61)5

1هولك@7لأشراش@8/ا@تحنةواطر. البذلوا،ممه/8التهديبابواللة7(،1

5/2المحهولحا 33.

الرسالة،ط.(1270)وعفالحلصية@كث@ا/الذارئظنئالمتابعةمذهنكر

.2/57لبيهقيوا

5الحبير،@اتلخيصفيححرالنالحافظتال 83 / ررايةرجحتلرقذ:(353)1

والهأعح،روايتهلأنالنقادحزمفلذلثشحبة.لخلاتلةائنينبمتابحةصفياد

داودوألو)37(،و(72)ي@ا0)2/71وصلم8(،07)ايعااالخاري

(052)لرمذيوا)258(،جهماوابن)639(،

1/2تموكدال@في 23.



=

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

صوتةرفعالقرانأئمقراعةمنفرغ@ناعيماللهرسوذكانقال:هريرة،
بآمين

بنالجباروعبدوائلبنعلقمةطريقمنوردالحديثإن

روايةبنحوحجربنوائلعنرووهثلاثتهم)4(،شهاببنوكليبواثل

الحديث.هذافيأخطأفدشبةأنعلىيدلكلهوهذاشفيان،

هذا@لكتابمع@لطويلةرحلتيفينفسيعلىاليتكنتوقد@
و@وفئ@عابهو@ذللالعلمهذافيهأبسط@نوالفوائد"@لعللفي@لجامع9

ذلكجليتالأمور،منمتعددةأنولعلىهذافيسرتوقدمسائله،

هذاوحديثنا@لو@حد،@لحدبثعرضكبفيةفيسلا-@حسبهبأسلوب-

صيافة@ليةفيالعلمطالبلينتفعةمرتينكتبتهشعبةفيه@خطأ@لذي

في@نقاللطلابتفتحبطريقة@خرىمرةهنافأعدته@لحديث.علةوعرض
فاقول:العللعرضكيفية

فييقعونقدالمحدغينكابر@نبل@لخطأ،من@حذيعصمولا@
@لثقةفيهأخطاومماكلبهما،أووالاسنادالمتنفيذلكيحصلوقدذلك،

أبيحجرعنكهيل،بنسلمةعنشعبة،روىماوالمتن:الإسنادفي
قال:فلمادهكالثبيئمعصلىئهاأبيه:عنوائل،بنعلقمةعنالعنبس،

صوته.بهاوخفض@مينإ،"قال:@ألصئ@آل@ولاعلتهمث@غضح@ص@كير

1/33ارتطنيوالد8(،601)حانابنكنلك.وأخرجه(1) (2731)والعلميةط.5

2/5والبيهقيالرسالة،ط.(1274)و 2/5الموقجن،إعحم5وانظر:8 12.

@2/8والب@هقيل@4،13أحمدعد(2)

4/3رأحمد)4308(،شةأبيابنعد(3) ا/والدارقطنيمد،5)ماجهوابن1،5
(31)و(3")/22دالكبير"فيرالطبرانيالرسالة،ط.(1271)والعلسيةط.كث@
.2/58والبيهقي@،4ا@-@و@43@و@23

3كدأحمديلأ 1 8 /4.



شابههوماالخطالالثترك@:لالعلل
-

/22وفيعفان،طريقمن(3)/22الكبير""فيالطبرانيتأخرجه

2/2والحاكموكغ،طريقمن(211) 3 وأبيحرب،بنسليمانطريقمن2
الطيالسي.الولد

الاسناد.بهذاالحجبمبنشعبةعنأربعتهم:

بالاضطراب.سعلولأتهإلاصحيحأثهالحديثهذاظاهرلقول:

الحديث.ومتنسندفيشعبةاضطربفقد

5البيهقيطريقهومن1(،024)الطيالسيفأخرجه: 7 / 1و2 عن78

سمعتقال:العنبس،أباسمعتقال:كهيل،بنسلمةأخبرنيقال:شعبة،

معصلىاتهوائل:منسمعتهوقدوائل.عنيحذثوائلبنعلقمة

ومنأبيسعنعلقمفمنالحديثسمعحجرأأنفجزمقي....اللهرسول

وائل
3ةأخرجهأحمدأن 1 6 / جعفر.بنمحمدطريقمن4

02)والعلميةط.1/333الدارقطنيوأخرجه: منالرسالةط.(71

أبيحجرعنكهيل،بنسلمةعنشعبة،عنكلاهما:زريع،بنيزيدطريق
وائل.منحجرسمعهأو:واثل،عنيحدثعلقمةسمعتقال:العنبس،

وائل.منحجربسماعئك

3أيضاأحمدوأخرجه: 1 6 / بهوجاءئعبة.عنالرحمن،عبدعن4

سفيان.حديثبعد

أي:سفيان-سندبمنلاتهبقتضيالحديثلهذاأحمدالإمامسياقفظاهر

هذاففيبه-حجر،بنوائلعنعنب@،بنحجرعنكهيل،بنسلمةعن

العنبس.أباولي@عتب@،بنحجرذكروكذلكوائل،بنعلقمةيذكرلمالطريق

الرليدأبيطريقمن(10له/22الكبيرأ"فيالطبرانيوأخرجه:

شعبق@عنكلاهما.نصير.بنحججطريقمن(110)/22وفيالطيالسي.

ولمالحضرمي،وائلصيحذثالعنب@أباسمعتقال:كهيل،بنسلمةعن

أيضأ.وائلبنعلقمةفيه:يذكر



ب
يالف@ائد@لعللفي@لجامع

صوتبهاوخفض"الحديث:قنفييذكرالسابقةالطرقجميعوفي

الصمد،وعبدجريربنوهطريقمنما(.5)اخرجه:حبانابنأنإلا

يقول:العنبى،اباحجرأسمعتقال:كهيل،بنسلمةعنشعبق@عن
فوضعقال:@اللهرسولمعصتىأنهوائل:عنوائل،بنعلقمة

فلميمين...!9قال:الفخآل@ثولاقال:فلماالشرىاليدعلىاليمنىالد
الرفع.أوالخفضالرواية:هذهفييذكر

5البيهقيةوأخرجه 8 / أبيعنالبصري،مرزوقبنإبراهيمطريقص2
حجرأسمعتقال:كهيل،بنسلمةعنشعبة،حدئناقال:الطيالسي،الوليد

قال:وقال:الحديث،فذكرالحضرمي...وائلعنيحذثعنب@أبا

صونه.بهارافعأ)ثمينا،

ضبطهوعدمالحديث،هذافيشعبةاضطرابمدىتوضحالطر@فهذه

رواه@ذصحيح،آخربلفظاخرطريقمنصحقدالحديثهذاأنإلا
حجر،بنوائلعنعب@،بنحجرعنكهيل،بنسلمةعنالثوريسفبان

فقال:@ئلفآل@ولاعلتهتمثمغض@ى@كيرقرأ:الئبيئسمعتقال:
صونه.بهاومدامين!"

والمتن.السندسفيانضطفقد

4/3وأحمد)5308(،سيبةأبيابنأخرجه؟ )7421(،والدارمي1،6

5(،4)لهالكبيرا،لعللا"وفي(2لماوالترمدي)239(،اودوأبو@

1/33والدارقطني1(،11)/22الكبير!"فيوالطبراني العلميةط.4
1ولا(1268)و 2/5والبيهقيالرسالة،ط.(26 السنن@معرفةوفي7

سفبانعنطرقمنالوعيط.(3160)والعلميةط.(73يهلهوالاثرإ،
به.ري،لثوا

حسنحديثحجربنوائلحديث"ةالترمذيقال

الكوفيالأسديالتبميصالحبنالعلاءالروابةمذهعلىسفيانوتابع



شابههوماالخطأالثترك@:للعلل
-

داودأبيعند
(1)

يروالطبراني4(،2ياوالترمذي)339(،
/22الكبجر"9

33الدارفطنيذلثذكركماكهيلبنسلمةلنومحمدا(.الا 4 / ط.1

@يواليهقيالرسالة،ط.(1270)وعقبالعلمية
عفبلآئار@واالسننمعرفة"

الوعي.ط.(5613)والعلميةط.(738)
بالتأمين.الجهرفيهوفكراالإشا@بهداكهيل،بنسلمةعنكلاهما
علىكهيلبنسلمةطريقغبرمنأخرىمتابعاتسفيانتربعوكذلك

بالتأمين.الجهرذكر
4/3أحمدأخرجه:إذ والبيهقي1(،1)/22الكبيرأ"فيوالطبراني1،8

5 8 / أبيه،عنوائل،بنعلقمةعنإسحاق،أبيعنريك،@طريقمن2
@مينإ.9يجهربب@الثيئسمعتقال:

/4وأحمد)4308(،شيبةأبيبنوا)3362(،والرزاعبدوأخرحه:

3 1 ى،1)-(30)الكبير@22/"فيوالطبراني)558(،ماجهوابن3،ولما5

12)والحلميةط.433-1/333والدارفطني /2والبيهفيالرسالة،ط.(71

5 قرأفلما@فهالنبيئمعصتىأنهأليه:عنواتل،بنالجبارعدطريقمن8
@يمين"قال:ولا@لحخاليغعلتهمالمكضحب@كينفقال:الكتاببفاتحة

صوته.بهاصرفع

كتابنامنموطنغيرفيفلكبيناوقدبالانقطاع،معلولالإسنادوهذا

هذا.

4/3أحمدوأخرجه: طريقمن(102)/22الكبير"9فيوالطراني1،8

قيالتبيئسمعأتهحجر:بنوائلعنأيه،عنكليب،بنعاصمعنشريك،

."تمبن"الصلاة:فيبفول

أوحه:لعدةوفلكشعبةروايةمنأصحسفيانفرواية

1هله/8الأشرافودتحمةداوداأبيدصنفي(1) منحطأوهو"عالحبن(17

@يالمريقالنفصداودأبي
2الكسالاتهنب" 2 5 / فيساهداودألاأندإلاة5

."3ووهوصالهأبن)عليرواقي



-

ث@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

تبيانه،مزكماالحديثومتنإسنادفياضطربشعبةأنالأول:@لوجه

والمتن.السندضبطسفيانأنحينفي
ا/الحبير"التلخيص9فيحجرابنعنهنقلهفيماالأثرملكرأبوقال

5 يضطربولمفضبطهسفيانورواهومتة،إسنادهفيضحبةديهاضطرب":82

متةإ.فيولاإسنادهفي

صالح،بنالعلاءتابعهروايته،علىتوبعقدسفيانأن@لثافي:و@لوجه
وانل،ابنيالجباروعبدعلقمةروايتيعنفضلأكهيل،بنسلمةبنومحمد

رواية.علىيتابعلمكشبةأنحينفيمز؟كما

فئسعبةاختلفا؟إذاعليهومقدمشعبةمنأحفظسفيانأنلث:@نو@لوجه
أحداللي@القظان:سعيدبنيحيىوقال"منيأحفظسفيان"قال:نفسه

بقولأخذتسفيانخالفهاذادأحد!عندييعدلهولاسعبة،منإليئأحب
1سفيان.

0 إلاالثوريسفيانيخالفأحدلي@9ةمعينبنيحيىوقال0
نعمأقال:خالفه؟إنايضأوشعبة:(3)قلتسفيان.قولالقولكان

(4)
وضعبة

الرجالأسماءفيبخطئكان
قالإذالحديث،هذافيشعبةأخطاءعلىنبهواالحديثأعلامأنكما

(2)

8حلابنلأحمدلاودأليدسفالاتانظر. / للترمذيالكحيراالجمعو""1،3

@اقب
97الكبرعا:السن@لىودالمدخل2(،01)الاجرياوالسؤالات9(،2له.

9ثاالجعطابىلصدالظرة 9البهيراالتاريخو"الفحح،@(71 6 / )كلا.2(،4

المدخ@و"1/9،2والتعديلالحرحر"9(،2ل@.عفللترمديالكبير@والالحامع
(16)97البهرىا:السن@لى

اللوري.ةالقانل

9/1بغداداوشاريخا(،)اسالدوريلروايةمعينااس@ت@لخةاصظر 6 ط.وفي9

1/2"الغر@ 35.

تليلأا،الرجالأسساءفيئخطئكادإئهإلاالحديت،لينتتققي"العحلي.تال
المتون،.بحفظتاغلهكنيرأالرجالأسحاءفيئخطئضدقىحانةالدارقطنيوقال

4/3التهذيبه@ذبانظر.! 4 5.



شابههالخطا@مالالثترك@:لالصلل
=

حديتمنأصحسفيانحديثةيقولمحمدآ@سمعت:(2يعاعقيبالترمذي

حجرعنفقال:الحدي@مذامنمواضعفيشعبةوأخطأهذا،فيشعبة

عنفيه:وزادالسكن،أباويكنىعثب@بنحجرهوو)نماالعنبس،أبي

عنعنب@،بنحجرهو.داتماعلقمق@عنفيهولي@وائل،بنعلقمة

@صوتهبهاومد9هو:لانماصوتما.بهاوخفض9وقال:حجر.بنوائل

قال:أصح.هذافيمفيانحديثفقال:الحديثهذاعنزرعةأباوسألت

."سفيانروايةنحوكهيلبنصلمةعنالأسدي،صالحبنالعلاءصروى

2الكبيرعللهفيالكلامهذانحوالترمذيوذكر 1 7 /1-2 1 8(54).

بهاواخفى"سعبة.قالكذا":1/334سننهفيالدارقطنيوقال

كهل،بنسلحةبنومحمدالثوري،سفيانلأنةفيهوهمإتهويقال:.@صوته

بصوته@رفعفقالوا:سلمة،عنرووهوغيرهما
الصواب.وهو"،تمين"

53والاثار@1/السننمعرفة@فيالبيهقيوقال ط.(73يلاعقي@1

بهاخفضمتنه:إفيفقالكهيل،بنسلمةعنشعبة،@رواه9العلمية:

أثهعلىوغيره-البخار@إسماعيلبنمحمدالحفاظ-أجمعوقد."صوته

صكهيل،لنسلمةبنومحمدصالح،لنالعلاءرواهفقدفلك.فيأخطأ

بنعلقمةعنإسحاق،أبيعنشريك،ورواهسفيان،روايةبمعنىسلمة

يجهربعيمالتبيسمعتقال:أبيمععنوائل،
بنزهير@رواه"،تهين"

عنأبيم@عنواتل،بنالجبارعبدعنإسحاق،أبيعنوغير@@عاوية

.@الئوريروايةصحةعلىدلالةفلككلوفي@رو@له،اليئ

37ك@-3/4والإيهام!الوهمبيان9فيقالالقظانابنأنإلا 5.

)خفض(فيوسفيانسعبةاختلافأحدها:أمور:أربعةفيهالحديثالوهذا

صوته!.بهاخفض"يقول:وشعبه"،وتهبها@مد9ةيقرلفسفيانولوفع(،

والئوريالعنب@،أبوحجرفيه:بقولفشعبةحجر،فياختلافهماوالئاني:

أثويولاالثوريم@قولزرعةوأبوالبخاريوصؤبعنب@،بنحجريقول:

6الكيرادالاريحفيمداالبخاريكحم(1) 9 /3@259@.



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

اللهم)1(؟العنبسأباعنبىبنحجريكونحتىجميعاقولهمايصؤثلالم
ذلكالىدأخرى،كنيةلهعلماقدوأبا@رعة-البخاريةأعييكونا-أنإلا

منأكثرعنهروىالذيالمستورفانةالثالثهووهذاحاله.نعرتلائهف@

مزيدابتغاءاصلفيالذيللاختلات@رده.حدبثهقبولفيمختلفواحد

الاسلام.بعدالعدالة

تخر،شيءفيأيضااختلفاوشعبة-الثورياعني:اثهما-والرابع:
روايةمنشعبةوجعلهوائل،عنحجر،روايةمنالثوريجعلهأنوهو

صححهاالثوريروايةالدارقطنيذكرولماوائلبنعلقصةعنحجر،
(3)

وائل(بن)علقمةشعبةبزياورمنقطعأيرهولمالثقة،حجرحالمنعرفكأته
عليهالترمذيحكمموجبهوذكرناالذيوهذانظر.ذلكوفيالوسط،في

صرفع(،)بخفضمتنهفياضطرابهماجملتهمنكانوقدحسن،بأنه
منهأقربضعيففيه:يقاللأنفالحديثمضغفق@علةالمتنفيوالاضطراب

ذلشه.فاعلمحسن،ةيقالأنإلى

لدعمأمورأوفكرجملته@يضعيفالحديثأنيرىمناالقظانفابن

(2)

(3)

يرححرابنقال
1/5الحبيراالتلحيص1 8 2(353)"

فيحبانابرجزمدربهذا
أنمانعولاالكن.أبوبهةإدابخلىي.قالولكىأليصكممكيتهأدلالنقات

/4جادلابنولالتقاشه)952(،ملا/3الكب@راالت@يخانظر.إيختاتلهيكود

5الحبيرالالتلخيصفيالحافطقال 8 2 / ماعلىالقطانابنيقفللم:(353)1

ضحبفحدتناةقالمرروق،لنعمروحدئاقال.شصفيالكجيصلمابو@راه
سسهوقدتال.وانل،عنوائل،لنعلقمةعنحجر،صكهيل،بنسلمةعن

ثاودأبورواهرمكذاالحدينأ،للذكري..النبيصلىقال:وانل،حجرص

سممتالعب@،أباحجرأسسحتةقالسلسفعنشجقمعنسندهفيالطيالسي

الاضطرابوجرهتنتفيفبهذاوانل،صوسمعتهةقالوانل.عنوائل،بنعلقمة
الرفعفيفيه.وصفيانشجةبينالراقعالتعلىضإلاوما@قيالحديت،مناص

جزمفللدشحفبخلافله،اثنبصتابعةسفيانروايةرحتوقدوالخمض؟
أعلمواللهأعح،روالةبأنالنقاد
1/33"الدارقطني@سننانظر: العلمية.ط.4



شابههالخطا@مارلثترث@:للعلل
=

حجرابنعليهردوفدالعنبسبنبحجرالحديثتضحيفإلىأولأفذهبقوله

5الحبير!التلخيص"في 8 1 / بنبحجرالقطادابناعله"ففال:(353)1

صحبق@لهقيل:معروف،ئقةهوبلذلث،فيوأخطأيحرتلاوأتهعنب@

وغيرمهمعينبنيحيىووئقه

الاضطرا@،وهي:أخرى،بحلةتضعيفهإلىالقظانابنوفمب@تول:

لضعفموجبااضطرابأوالخفضالرفعفيوسفيانشعبةاختلاففجعل

الاضطرابفيلثر@اقيالحديثلقواعد@طلحمخالفوهذاالحديث،

أمكنإذاأماالترجيح،يتعذرحتىالوجوهجميعمنالرواياتنسنويأن

فتكوندالكلية.ينتفيالاضطرابفمانسفيانلروايةهناحاصلوهوالترجيح

اعلم.واللهضعيففمفطربةشاذةشعبةوروايةالصحيحة،هيسفيانرواية
8/3"الأشراتلأتحفةوانظر: 2 1/03،7الراية!نصبوإ1(،1758)7

1/5الحبيراالتلخيصو" 8 5/4المسنداأطرات9و)353(،1 4 5،)0257(

13/6المهرظإتحاتو@ 6 2(17273).

فييخطئلسوءحفظه،@لسندو@لمتنفي@لر@يموقديخطئ@
يضبطولاصراية،فيورايةعليهتدخلوقد@لمتن،فييخطئ@لسند

عنرئاب،بنهارونعنسلمقعبنحمادروىمامثاله:@لجميع

ياقال:رجلأأنر@:عباسابنعنعمير،بنعبيدبناللهعبد

قال:طتقها!9قال:لامبى،يدتردلاجميلةامرأةتحتيإنالله،رسول

النأمسكها".قال:عنها،أصبرلاإثي

95)و(5339)لهالكبرى!،"وفي6/071التسائيئأخرجه: ط.(65

شميل.بنالنضرطريقمنالرسالةط.(5630)و(5320)والعلمية

6ولالكماال@ولتهدبا،@لا/4جمانلابن@اثقاش@الظر:(1) و@التقرب.(1120)9

ا

لدا
1).

راويهخطافبما(ويصلحالارصال،حفهساالراوييخهومللمايصلحالمثالو.(2)

الموقوت.رمع@ي



-

@لف@الدي@لعللفي@لجامع

داودأبيطريقمن(145)لأالفاصلالمحذث"فيالرامهرمز@ةوأخرجه

الاسناد.بهذاسلمةبنحمادعنوأبو@اوثأ)النضر،

فيه.حماببوهممعلوذأئهإلاالصحةظاهرةإسنادهذالتول:

6/6لثسائباأخرجه:فقد العلميةط.(0534)لهلكبرى"،ا"وفي7
هارون.بنيزيدطريقمنالرسالةط.(5321)و

طريقمن(145)عقب"الفاصلالمحلث@فيالرامهرمزيوأخرجه:
مسلم.بنعقان

7/1البيهقيوأخرجه: 5 الضريرعمرأبيطريقمن4

عنسلمةبنحمادعنعمر(وألووعفان،)يزيد،ئلاثتهم:

(3)الأصديرئاببنوهارونالمخارق،أبيبنالكريمعبد
عن)مقرونيأ،

عباس.ابنعنالليثي،عميربنعبيدبناللهعبد
وهارونعباس،ابنإلىيرفحهالكريمداعبدةعقبهالشائيئروايةفيجاء

يرفعهلم

عباسأ.ابنعنأحدهما"الرامهرمزي:روايةفيوجاء
الكريمعبدإسنادعليهدخلحما@أانيتبينتقدمماخلالمنقلتت

عنإلامسندايروهلمحماثألأنثالموقوفهارون-سنادب@المسند--

ةفلكعلىيدلالكريم،عبد

عنسلمق@بنحمادطريقمنكلأا(89)شيبةأبيابنأخرجه:ما
مرفوعأ.عباسابنعنعيد،بنال@هعبدعنالمخارتابيبنالكريمعبد

المخارق،أبيبنالكريمعبدلضعفةضعيفالإسنادبهذاوالحديث

.(1421)@المريسهعالم!صدوق،@ةعربنحفصومو(1)
ويخرط.سلمةلنسمادهارون:لنيزيدررايةفيجاء(2)
ة@ى"الفاصلودالمحذتالعلسية5دا@برىافيالشاتيعدتحرت(3)

.(7225)دالتقريباةوانظر



شالههوماالغطالالهضل@:رلعلل
=

بثيء@،لب@"الدارمي:لرواية(681)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالفقد
7"والتعديعالجرح9فيحاتمأبيابنونقل 6 / حنبلبنأحمدعن(131)6

ضعيف"يخه:مولهأبيهعنونقلمتروكإ،شبهعطليهولي@9فيه:قالأئه

.(401)والمتروكونأالضعفاء"فيالشائىوذكرهالحديئعا،

ئلاثةعلىفرواهالحديتهذافياضطربفإئهحاله،ضعفبيانوعلى

عباس.ابنعنموصولأرواهتقدمفكماأوجه:

1يلاالرزاقعبدعندورواه 2 أنةهاثملبنيمولىعنرجل،عن(36

رجلأ....

أفاثهفيماالمعر@أ"فيمندهوابنالطبقالهه1فيسعدابنعندورواه

أبيعنالكريم،عدطريقمنالجوز@،لابنالموضوعاشا"كتابمحقق
وو.كلاللهرسولمولىهامعنالزبير،

2/2الموضوعالهه"فيالجوزيابنوعلقه 7 2لاعقبالفكرط.2 71)

جابر.عنالزبير،أبيعنالكريم،عبدطريقمنالمتلفأضواءط.

عطيةبنوحسانعمير،بنعبيدرواهوقد"عقبه:الجوزيابنقال

ر،الفجوعلىالخلآلبكرأبوحملهوقدمرسلأ،@اللهرسولعنكلاهما

قالالحديت،صحلوالمالفيتفريطهاعلىيحملداثماهذا،يجوزولا

أصلإ.لهلي@عحج@،اللهرسولعنيثبتلاالحديثمذاحنبل:بنأحمد

هووقل:68/6:9@النسانيسنن"علىحاشينهفيالسديوقالقلت:

يلتفتفلاالصحيحبن،رجالشدهورجالصحيح،حسنبأتهورذموضوع،

اعلمإ.تعالىواللهبالوضع،عليهحكممنقولإلى

المرسلة.الروابةترجيحإلىالعلمأهلبعضذ@وقد

أبيطريقمن(145)@الفاصلالمحدث"فيالرامهرمزيأخرج:فقد
الموصول-يعني:سعيد-بنيحيىالحديثبهذافحدثتقال:حفص،

وقالالنبي-سور.عنعبيد،بناللهعبدعنمرسلهوإئماوقال:فأنكره،

6/1التسائي عفالبهرىأ"فيوقال"،لمر@والصواب:خطأ،لحمذا:70



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

بنوهارونبالقوفي،لي@الكريموعبدبئابت،لي@الحديثال@ذا0(5340)

بالصوابأولىوحديثهثقفوهارونالحديث،أرسلوقدمنصأثبترئاب
الكريمإ.عدحديقمن

طريقغيرمنمرسلارويالحديثأدأأبضاالمرسلالطريقيقويومما
سلمة.بنحماد

ه/له"،الأم9وفيبتحقيقيللا.21(مسندهفيفعياثأخرجه:فقد
1 3الوفاء6/ط.وفي2 المعرفقا"فياليهقيطريقهومن)0022(،0
1لا 1وللأالعلميةط.(34 عيية.بنسفيانطريقصالوعيط.(376

معمر.طريقمن(12365)الرزاقعدوأخرجه:

عبيد،بناللهعبدعنرئاب،بنهارونعنومعمر()سفيان،كلاهما:

مرسلأ.به
عباس.ابنعنآخرطريقمنالحدي@رويوقد

6/1والئسالب)9402(،أبر@اودأخرجه: 69-1 7 0

@الكبرىاوفي

5ولاالعلميةط(5658)له 7/1والبيهفيالرسالة،ط.(62 54-1 5 من5

بنالحسينعنموسى،بنالفضلعنالمروزي،حريثبنالحسينطريق

به.عاس،ابنعنعكرتعنحفصترأبيبنعمارةعنواقد،

بهدتفرد:(2560)والأفراد"الغرائبأطراففيإكماالدارقطنيقال

عنمه،مومىبنالفضلبهوتفردعمارة-عنيعني:عه-واقدبنالحسين

أصح،إسناثه9:(1620)الحبير"التلخيص@فيحجرابنالحافظوقال
2/1اللآلئا"فيالسيوطيوقالالصحقه،عليهالنروقيوأطلق شنل":71
ولمقال:صحيح،حسنبأتهفأجابالحديث،هذاعنحجرابنالحافط
داودأبيلسننمختصرهفيالمنذريوقال"،موضوغإتهقال:منيصت
الاتفاقعلىالصحيحينفيبهممحتجإسناءرجال@:(19)ملا
د".نفرالاوا

فيحجرابنقالعنعن،وقدمدلقواتدبنالحمينأنإلاقلت:



شابههوماالخطألالشترقى.للعلل
-

الدارفطنيوصفهالتابعين،أتبعمنالثقات،أحد"ل@(:المدلسيناطمراتب
بالندليى".الخلبلييعلىوأبو

تفسيرفيالعلمأهلاختلفوقدضعيفة،البابأحاثيثأنالانتبين

ابنقالوتضعيفها،الطرقتصحيحفيلاختلافهملالاصيدتردلا"معنى:

ترذلألاةقولهمعنىفيالعلماءاختلف":(1620)الحبير،لاالتلخيصفيحجر
الفاحثفمنهايطلبممنتمنعلاوأنهاالفجورمعناه:فقيل:لامممبى!يد

والخطابي،لأعرابي،اوابنوالثسالي،والخلال،عبيد،أبوقالوبهذا
معناه:وقيل:هنا،بهالرافعياستدلالمقتضىوهووالنووي،والغزالي،

قالوبهذازوجها،مالمنشيثأمنهاطبأحداتمنعلاوأنهاالتبذي@،

زيالجووابنالإسلام،علماءعنونقلهناصربنومحمدوالأصمعي،أحمد،

لامبى"يدتردلا9قوله:أنوالظاهروقيل:الأول،إلىف@بمنعلىوأنكر
وأنقافنا،لعدالجمععنبهكنئولوبلمسها،ليتلذذيدهتمنعلاأتها

قعوذلثأنلاالفاخة،منهاأرادممنتمتنعلاأنهاحالهامنفهمزوجها
67الشائيسننعلىحاسيتهفيالنديوقالمنها!. مطاوعةأنهاأي:":6/

الطعام،بذلاعنكنايةهوبلوقيل:الفجور،عنكنايةوهذاأرا@ا،لمن
بأنهوردتفجر،وهيبإمساكهاليأمرهيكنلمأحمد:وقالالأشبه،وهويل:

لاالملتمسلهيقالالسائلإذملتمس،يدتردلالقيل:السخاءالمرادكانلو

مندوبالسخاءوأيضأمقدماته،بعضأوالجمعفهواللمصوامالاص،

للفراق!مستحقةلأجلهمعاقبةالمرأةتكونشلاإليه،

اللمسفسرواالذينالأولالمذهبأصحابمنلأعجب@)ننيةقلت

دالمقصوكانفلوشرعأاماوعقلأ.شرعأمردودكلامهمفإنبالفجور،

حيثمنوأماشرعا.معروفهوكماالفاجرةعلىالحدلأقيمالفجور،

النجم.1@للى@عنيبق@حماالذيوهو@زاللهرسوليقرفكيفالعقل:
جم@اللهرسولأنوالأمرفلكمنوالأدهىزوتجم@بفجورمعترفاجاءلرجل(3

فهدانلكمنبم@وووحاشاهالفعل،بهذارضيبذلثفكأثه@المسكها"له:قال

ي.علبهالمحالمن



=

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

1أحمدأخرجه:فيما@هطالبأبيبنعليقال 2 2 / صحيح:سنادب@1
وأتقاه.وأهداهاهياههوالذيبهفظنواحدبنا،@اللهرسولعنحدنن@إفا

4/4الأشرات!تحفةانظر:إ 59-4 6 الحبيراالتلخيص9و)7085(،0

أبوروىمامليه:معناهلاختلاطمتنهفير@وبهما@خطامثال@
سلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدعنخازم-بنمحمدالضرير-معاوية

شعبانهحل@حصوا"@فه:اللهرسولقالقال:@ه،هريرةأبيعن

يصومهكانصياماذلكيو@نقالا@نبرمضان@تخلطواولاالرمضان@

ليستنهاف@عليكم،كئمفدللرؤية،و@فطرواللرؤبة،وصومواأحدكم،

@لعثتأعليكمتغمى

2/1والدارقطنيرو(،7)لترمذياةأخرجه 62-1 لعلميةاط.63
4/2البيهقيطريقهومنالرسالة،ط.(2174)و 06.

1/4الحاكمةوأخرجه 2اليهقيطريقهومن2،5 0 6 /4.

به.معاوية،أبيطريقمن(1722)البغويوأخرجه:

"تخريجه:عقبقالإذالحاكم،صححهالحديثهذا
علىصحيح

الذهبي.يتعقبهولميخرجاطولممسلم،شرط
فقالالأرنؤوطوقلده)565(،"الصحيحةالسلسلة9فيالألبانيوحسه

6/2الشة!شرح9علىتعليقهفي جيد@.إسناده":40

خازم،بنمحمدمعاويةأبوفيهأخطأخطأ،الحديثأنوالصواب:
غبرطحديطفييهموقدالأعمش،لحديتالناسأحفظثقةمعاوياوأبو

قالالعلم،أهلمنالجهابذةعليهنصكماأوهامه،منالحديثوهذا

عنمعاوية،أبورواهحديثعنأبي،@وصألتحاتم:أبيبنالرحمنعد

او@فطرولرزيتصدصومواالعلمية:طمةويرالة،الر@طبحةفيللدارقطنياللمظ(1)

الحدلثمنالأولالجر.علىنحنصرةالنرمذي@روايةلر،ينمه،

6/2الكساياكذب"والطر:ه(؟@1)دالتقريبما(2) 92-2 عليه.ايحليق3ء9



شملبههوماالخطأرلثترك@:لالعلل
=

@ت:النبيعنذ@هريرةأبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بنمحمد
عنعمرو،لنمحمدهو:إنماخطأةهذافقال@لرمضانشعبكهحل@حصوا"

ولنطروالرزيته،صوموا9:@النبيعن@ه،هريرةأبيعنسلمة،أبي

أبيبتح@9الترمذي:وشالالحديتإهذافيمحاويةأبوأخطألرؤيتما.
ماوالصحيح:معاوية،ابيحديثمنإلاهذامثلنعرفهلاغريب@هريرة

عنز@ه،هريرةأبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدعنروي

عنرويوهكذا"ييمين@رببومرمضانضهرتقدموالا"قال:ك،النبي

نحوكت،البيعنهالنه،هريرةأبيع@سلمة،أبيعنكئير،أبيبنيحبى

الليني،عمروبنمحمدحدبط

وخظآه،معاويةأبيروايةالجليلانالإمامانهذانأعلهكذا@تول:

أعلالذيالمحفوظالحديثأنبعضهمف@نإلىيتخالجوقدالصواب،وهو
غيروهذاالحديثي@،اختلاتلظاهرالترمذ@،حديثيخالفحاتمأبوبه

منهسجزءوالترمذيحانمأبيمنكلأتىواحد،حديثهمابلصحبح

أبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدرواهالمحفوظفالحديثللاختصار،
الا@نيومين،ولابيومتقتحوا@لئتفرلا@:إالنبيقالقال:@به،هريرة

ن@نلرؤيتصو@نطروالرؤيته،@وموالحدكم،بصومهكانصوما33(ذلكيو@نق

عمرو.بنحمدعنالئقاترواههكذا@نطروا"ثمثلالبنفعدواملبكمفتم

البيهقيطريقهومنبتحقيقي؟(609)مسندهفيالثافعيأخرجه.فقد

بنالعزيزعبدطريقمنالوعيط.(8579)والعلميةط.(2452)المعرفة!"في

4أحمدوأخرجه: 38 / سعيد.بنيحيىطريقمن2

.(670)الحديهلحكلل(1)

2/6النرمذي!لحامع(2) .(687)عقيب6

كذلثرمردصوماالخة.فيأنه@ل@لالحاتةوأشرلحيوماااالافحيدهدفي(3)

.7الأ0في



=

ث@لف@الد@لعللفيالجامع

سليمان.بنعبدةطريقمن)ممملا(الترمذيوأخرجه:

2/8الائارامعانيشرح"فيالطحاويوأخرجه: العلميةط.وفي4

الله.عبدأبيبنمه@طريقمن(3259)

العلميةط.وفيمم@/2الائار"محانيشرحفيإالطحاويوأخرجه:
بلال.بنسليمانطريقمن(3262)

العلية.@وفيمم@/2لائار"امعانيشرح"فيالطحاويوأخرجه:
0والببهقي)3623(، 7 / عطاء.بنالوهابعبدطريقمن42

1ياوالبغوي)9543(،حبانابنوأخرجه: بنيزيدطريقمن(71

رون.ما

2/1الدارقطنيوأخرجه: 5 منالرسالةط.(2160)والعلميةط.9

جعمر.بنإسماعيلطريق

2/1الدارقطنيوأخرجه. 6 منالرسالةط.(2161)والعلميةط.0

عاش.بنبكرأبيطريق

2/1الدارقطنيوأخرجه: 6 منالرسالةط.(2162)والعلميةط.0

محمد.بنأسباططريق

منالرسالةط.(6312)والعلميةط.2/061الدارقطنيوأخرجه:

زيد.بنأسامةطريق

وسليمان،م،وه@وعبدة،ويحيى،لعزيز،ا)عبدجميعهم:
بنمحمدعنوأساتوأشاط،بكر،وأبوو)سماعيل،ويزيد،الوقا@،وعد

فدمناها.النيالروايةبنحوعمرو،

معاوية.أبيروايةشذوذالانتبين

اقرمذي:إليهارأف@التيكنبرأبيبنيحيىروايةأما
)1632(،والطيالسيبتحقيقي،(610)مسندهفيالافعيأخرجها:فقد

19)شيبةأبيوابن1(،573)الرزاقوعبد 2/2وأحمد2(،1 3 2وا4 8

3و 4 و7
0 4و84 1و77 3/33ريلبخاوا@،6891@رميلداوا@35



شابههحاالخطالال@ضك@:لالعلل
=

ماجهوابنك@2(،5)داودوأبو2(،1)(8201)3/521ومسلم1(،19لا

4/1والنسائي)م@6(،لترمذيوا)0561(، 4 (24)ماله)الكبرىا،وفي9

5لايعلىوأبوالرسالة،ط.(24ولاهالعلميةط. وابن)0306(،و(99

2/6عوانةوأبو7(،3لهالجارود 91-01 52)و(2703)7 62)و(70 7،)0

(3260)العلميةط.وفيك@/2الائار!معانيالصرحفيوالطحاوي

3للأحبانوابن)1623(،و يرنعيموأبو8(،5
6/2الحليقه" والبيهقي8،2

4/2 0 لوعي،اط.لم@580)والعلميةط.(2453)لهالمعرفقه،"وفي7
.(1718)لبغويوا

الروايةتوافقبرواياتسلمةأبيغيرز@ههريرةأبيعنرواهمنوهناك

لمحفوظة:ا

2/2وأحمد1(،909)شيبةأبيابنأخرجه:فقد 3/1ومسلم8،7 2 4

4/1ئيلنساوا)02(،(0811) 3 لعلميةاط.(2433)لهلكبرىا،ا"وفي4

@ه.هويرةأبيعنالأعرج،طريقمنالرسالةط.(2444)و

2/2حمدأخرجه:وأ 3/1ومسلم6،3 2 جهمابنوا)71(،(0811)4

4/1والنسالي)5561(، 2لالهالكبرى!،9وفي33 (2440)والعلمبةط.(42

4/2والبيهقيالرصالة،ط، 0 ز@ههريرةأبيعنالمسيب،بنسعيدطريقمن6

2/2وأحمد3(،507)الرزاقعدةوأخرجه 4(،573)حبانوابن8،1

2/1والدارقطني 6 2والعلميةط.0 1 بنسحيدطريقمنالرسالة.@(63

ز@نه.هريرةابيعنكلاهماسلمق@وأبيالمسيب

2/4أحمدوأخرجد: 2 .@هريرةأبيعنعطاء،طريقمن2

هذهشذوذويبينمعاويقعأبيخطأيؤكدالرواياتهذهوتظافرقلت:

بها.جاءالنياللمظة

بنمحمدعنالثقاتخالفهخرلف،قدمعاويةأبانف@تقدموكما

يتابعولمز@نه،هريرةأبيوعنسلمةأبيعنرو@منخالفهوكذاعمرو،

للمتابعة.يصلحبمن



=

@للف@الد@لعللفي@لجامع

الأوسطه@افيالطبرانيأخرجه:فقدلهاقيمةلالكنمتابعةفهناك
4"الكاملفيإعديوابنالطبعتين،كلتالم@242) 8 المقدسيوالضياء9،/
الصحبحفا"فيالألبانينكركما(97/1)قبمرو!مسموعاتهمنالمنتقى9في

عمرو.بنمحمدعنراشد،بنيحمىطريقس(565)

بنيحىلضعفلها.قيمةلاالمتابعةوهذهمعاويفأبانلثفيمتابعا

4الكامل،"فيكماالنسائيضغفهفقدراشد، 7 / ابنساقهالحديثوهذا9
راشد.بنيحىمناكيرضمنعدي

لهقرأتهماأغربومنالواهية،المتابعةبهذهالألبانيالثخاغتروقد

2/1الصحيحة،السلسلة9فيقالأنه 0 قدحاتمأبيابنرأيتثم":(565)4

حدثناقال:راثد،بنيحيىطريقمن(670)لاالعلل"فيالحدياساق

لمفكأثهصمحموظ.الحديثهذالي@أبي:قالوقال:به،عمرو،بنمحمد
وبالجمعالطريق،هذهللترمذيتفعلمكمامعاويضأبيطريقمنلهيفع

عحيبوهوالئخكلامانتهى."والمخالفة!!الثذوذمنالحديثينجوبينهما

أوجه:منويناقث@غريب،

بروايةمعاويةأبيحديطتقويةالثيخاستجازكيفأثويلاالأول:
الغلط؟!لتقويةيصلحالضعففهلضحيف.بأنهيقروهورا@ندبنيحى

فيحانمأبيكلاموكذلكبرمتهالترمذيكلامالنيخأهمل@لنافي:
قدبينتكماالمخالفةوهذهخلافه،المحفوظبأنمعاويةأبيحديثإعلال

أبيوتلاميذسلمة،أبيوتلاميذعمروبنمحمدتلاميذطبقةمنجاع@
@ه.ةيرهر

4أحمدعندالقطانمعيدبنيح@ىم@همالتقك،منجمعو@(1) 38 بنزيد@2،/
الترمذيعندصليمانبنوعدة7(،1الاوالعوي)9543(،حارابنعندمارون
جعفر،بناسماعلدبتحقيقي،(60لام@دهفيالانحيعندوالدراورعب6(،لط
1المارقطنيعدزيدسسامةو(عياش،لنبكروأبو 5 9 / 2-1 6 الحلميةط.0

ونجرمم.الرسالةط.(6312)و(1612)و(0612)و



شابههوماالحطاولخشرك@لالعلل
=

معاوية،أبيروابةلهتقعلمحاتمأباأنتوقعكثدهالبئإن@لثالث:

مننقلتدفهومنهعجيبوهذا
نقلالذيالنصوقبل@،حاتمأبيابنعلل"

:(670)العللأ"فيجاءفقدمعاويةأبيروايةذكرجاءبصفحاتمنه

أبيعنعمرو،بنمحمدعنمعاوية،أبورواهحديثعنأبي،وسألت@
فقال:شعبان،،محل@حصوا":@النبيعند@،هريرةأبيعنسلمق@

@نه،هربرةأبيعنسلمق@أبيعنعمرو،بنمحمدهو:إنماخطأ،وهذا
هدافيمعاويةأبوأخطألرؤيتماو@فطروالرؤيته،صوموا9:@النبيعن

عندسيمالاالمتقدمينأقوالردفييتساهللاأنالباحثعلى

سبرواقدلأنهمالمنقدمين.منلهممخالفوجودعدمأوكبرائهماجتماع

جهودنتيجةالمتفدمينأحكامفكانتمنها،ألوفمناتوجمعواالطرق

الاعتناء.غايةبكلامهمالاعنناءفيغينطيرما،قلوأبحاثودراسات

ابنعناليمان،بنيحيىروىمامتنه:فير@ويهومما@خطا@

بم@اللهرسولأن@ه:هريرةأبيعنسمعان،بنسعيدعنفئب،أبي

نشرأ.الصلاةفيأصابعهينثركان
حبانوابنبتحقيقي،(4هيهخزيمةوابن3(،2لاالترمذ@أخرجه:

1لا 1/2والحاكم6(،7 1/2لارشاد"ا"فيوالخلبلي3،5 /2والبيهقي8،5

2 الاسناد.بهذااليمان،بنيحىطريقمن7

بنعليعنهقالاليمانبنيحبىأنإلاجيد،إسنادهحديثهذا

فيوالذهبيلها(،3)قبيلالمتناهيةادالعللفيالجوزيابننقلهفيماالمديني
9

3النبلاطأعلامشر 5 6 ابننقلهفيمامعينبنيحىوقال"،حفظهتغير8:9/

4/1المبزانأ1فيوالذهبي9/9،2الكاملافيعدي لبى:@9661)64

والتعديلاالجرح"فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبلبنأحمدوتالبالقويا،
2 4 7 / ابننقلهفيماداودأبووقال"،حديثهبعضفييضطرب":(830)9

ويقلبهاا،الأحادبتفييخطئ":(943)تببلالمتناهيتهالعلل"فيالجوزي



=
@الف@ائد@لعللفي@لجامع

9/2لابهوالتعديع،الجرح"فيحاتمأبووقال 4 المضطرب:(830)7
بالفوي!،لي@":(632)والمتروكون!الضعفاء"فيالنسائيوقالالحديث@ه،

4الكبير"الضعفاء"فيالعقيليوقال 3 3 ابنوقالحديثها،علىيتابعلا4:9/
نفسهفييمانوابنمحفوظ،يخريرويهماعامة":9/95لأالكامل"فيعدي

التقرسه"فيحجرابنوقالعليط،ويثتبهيخطئأثهإلاالكذبيتعمدلا
7لا تغير".وفدكثيرأ،يخطئعابد،صدوق،"ة(67

اثهعلىيدلوماالحديث،فييخطئاليمانابنأنتبينتقدممما
غيره.خالفاثهالحديث:هذافيأخطأ

ذئب،أبيابنعنالحديثهذاواحدغيرروىوقد"ةالترمديفقال
الصلاةفيدخلإفاكانك@دالنبيئأنهريرة.أبيعنسمعان،بنسعيدعن

فياليمانابنوأخطأاليمان،بنبحيىروايةمناصحوهومدأ،يديهرفع
هذا

".(265)"العللدافيابةنقلهفيماحاتمأبو
أراد:إنمايحىوهم

الئقاترواهكذامدأ،يدي@رفعالصلاةإلىقامإذا@تاللهرسوذكانقال:

1/2الإرشاد""فيالخليليوقالذلبه،أبيابنأصحابمن 8 يروهولمةإ6

"،يصحولاةإ(567)عقبالبغويوقاللما،يمانبنيحيىغيراللفظبهذا

تضعيفمه.فيالترمذيأطت":(1086)الخلاصقه"فيالنوويوقال

ماهوالراجحوالظاهر":2/43الأحوفي!تحفةفيأالمساركفوريوقال

أخطأقدمحفوظغيرالمذكورباللفظالبابحديثفإنالجمهور،إليهذهب
أنيعنيالصحيح.أصح:بقولهوالمرادالترمذي..بهصرحكمايمانابنفيه

@روايةصحيحةمدأ،يديهرفعالصلاةفيدخلإذاكانللفظ:روىمنرواية
خطأإ.هيبلصحيحة،غيرثهاف@المذكورةاليمانبنيحمى

إليها:أشيروالتيالمدبصبغةوردتالتيالرواياتأما
33الراتهنصب"فيكصاموطئهليذئبأبيابنفأخرجها: 6 / 1

الموجي=روايته@يخالفالذييمانبنيحيىوهمإلىقوبة@اتارةالتخريحهذافي(1)



شابههالخطا@مالالثترقى:رلحلل
=

فيوالمزي2/2،7لبيهفياطريفهومن(2374)الطيالسيوأخرجه:
3/1الكمال!نهذبب" 7 1(2277).

الحنفي.المجيدعبدبناللهعبيدطريقمن(240)الترمذيوأخرجه:
2/4أحمدوأخرجه: 2/1لثسائيوا)357(،ودابر@وا3،4 2 وفي4

(460)خزيمةوابنالرسالة،ط.(95ولاالعلميةط.(957)لهلأالكبرى"،

2والحاكمبتحقيقي،(4)كلاو 1 5 1والبيهقي1،/ 9 5 / بنيحيىطريقمن2

معيد

لحاكموا)7771(،حبانبنوابتحقيقي،(45لاخزبمةبنا
1/2 2والبيهقي3،4 7 / العقدي.عامرأبيطريقمن2

2/4أحمدوأخرجه: 3 هارون.بنيزيدطريقمن4

علي.بنعاصمطريقمناها/2البيهقيوأخرجه:
2/5أحمدةوأخرجه 0 0

الزبير.بناللهعدبنمحمدطريقمن

بنمحمدطريقصبتحقيقي(473)و(460)خزيمةابنوأخرجه:

فديك.ابيبنإسماعيل

طريقمن(279)الإمام!خلفالصلاة"فيالبخار@وأخرجه:

عاصم
بنوعاصمويزيد؟عامر،وأبوويحى،الله،وعيد)الطيالسي،

بنسعيدعنفئب،أبيابنعنوعاصحأفديد،أبيوابنومحمد،علي،

ثلاث"فقال:الممجد،هريرةابوعلينادخلقال:الزرقيين،مرلىسمعان

إلىقامإفاع@ال@هرسوذكانالناسن،تركهنبهنيعملى@اللهرسولكان

الرواةليئحكمايكودأتهلأحاثثهاقيتدوي@لاندةتعر@وبهداضجصكا@في=

المختلميى.

1لإمام!اخلفدالقرا@كتا@مطوعفيوقع(1)
صوالمثبتعاصمأ،ألر0

تهذيب@

3/1الكما@ه 7 دلفااالاممحل@دالقراعةمخطوطعلىوقمتثم)7722(،1

أعلم.وائهالكماال@،القهديبليلطموانقالخطر@



=

@للفعلئد@لعللفي@لجامع

وكانفضلصمناللهيسالهنيهةالقراعةقبليقفوكانمدأ،يديهرفعالصلاة

وسجله.ركعكلماالصلاةفييكتز

حبان.لابنواللفظومختصرةمطولةالروايات

1أفنيه.جاوزتاحتىيدي@يرفعالحاكم:إعندالقظانيحيىروايةفي
0 0

عامرأبووأشارهكذا،قالالصلاةإلىقامإذا9أيضأ:عندهعامرابيورواية

يضمهاا.ولمأصابعهبينيفرجولمبيده

ئابت.صحيححديثهواليمانابنطريقغيرمنذئبأبيابنوحديث

يحرجاما.ولمالإشادصحيححديث@مذاالحاكم:قال

فيمطعنلاالحديث@ا:مه/2الأوطار!نيل@فيالوكانيوقال

منأصحوهذا"قال:اتهالدارميشيخهعن(240)عقبالترمذي

خطأااليمانبنيحىوحديثاليصان،بنيحمىحديث

سمعان.بنسعيدطريقغيرمنالحديثوروي

2/37حمدوأ2(،562)لسيلطيااجه:خرا و5
رميلداوا00،5

2والببهقي1(،237) 7 / بنعمروبنمحمدعنفئب،أبيابنطريقمن2

به.هريرة،أبيعنثوبان،بنالرحمنعبدبنمحمدعنعطاء،

@اسنادين.الحديثروىهذافيذئبأبيابنفيكود

سواء.والنثرالمدبأنقالمنوهناك

2/1الأوطار!نيل"فيالوكانيقال المدالبرعبدابنفسروقد9:إ8

مابهوالمرادانتهى.الرأصمعالأفنينفوقاليدينبمدالحديثفيالمذكور

."الأصابعتفريقالنثرلأنالأخرى.الروايةفيالمذكورالن@ئريقابل

"@العللفيحاتمأبيابنقالمعلقفأتهاغيريمادب@ليحيىشابمةعلىوقفت3(1)

لنشدعن@ففأبيابنءممنبة،فيرواهحدياعىأبيدرسألتلهأة58)
أصابمةترالصحفافتتح@ثاياللهرصوذكانقال.مريرة،أبيعنمسان،
باطل،.وهناووهم؟ي@ان،بنيحصاللفظمذاعلىروىبت@ااي.قاللرأ،



شالههالخطا@مالالهضكغ@لال@لل
-

دالم:5/67"حبانابنصحبحعلىإتعليقهفيلأرنؤوطاسباليئوقال
روايةعنالمعنىحيثمنتختلفلالأتهاروايته.فياليمانبنيحيىيخطئ

بينهماأ.فرقلاالمقام،هذافيالمدبمعنىوهوالطي،ضداللغةفيفالنثريخره،

اليانبنيحيىأنمنالمتقدمونالعلمأهلإليهذهبماوالصحيح:

أعلم.واللهالحديث،هذافيأخطأ
1/33،6الراية!نصبو"1(،1803)9/513الأشراشهتحفةوانظر:إ

7/2المسند"أطرافو" 5 8/5ولما(47)5 المهرظإتحافو"1(،0281)1
48 / 5وه(85821)117 78 / 1(19 931).

عنالسختياني،أيوبعنسلمة،بنحقادروىاخر:مثال@

عحيه@التبيئفأمرهالفجر،طلوعقبلأفنبلالأأنر@لإ:عمرابنعننافغ،

إنألافنادى:فرجع@نامالعبدألا@ننام@لعبدألا@ن@فينا@ي:يرجعأن

نام.العبد
فيوالطحاوي)235(،ثاودوابو)287(،حميدبنعبدأخرجه:

والدارقطنيول،34)وم@33)العلميةط.وفيكاا/.الآثار"معانيشرح"
1/4 "،المعرفةوفيا383ا/والبيهقيالرسالة،ط.(954)والعلميةط.32

العلل"فيالجوريوابنالوعي،ط.(2427)والعلميةط.(542)له

به.أيرب،عنسلمة،ب@حمادعنطرقمن(661)المتناهيقه

لكنالسند،متصلوهوأثباث،ثقاثفرواتهالصحة،ظاهرهإسنادهذا

لامعلولةالروايةهذهأنوهو:آخز،قوذلهمالئأنوأهلالمحذئينجهابذة

تصح.
1/38البيهقينقلهفيماالحديثمالكالإمامأنكرفقد معرفة"وفي5

حرب،بنئمعيبطريقمنالسيهقيأخرجحين(545)لهوالآثار@السنن

الأنان؟،يعبدأنبلالأ@التبيأمرقدأليىةأن@بنلمالكتلت"قال:

قدألي@قلث:و@منربواافكلوابليليؤذنبحلا@ن"@اللهرسولقالفقال:

.@بليلعندناالأفانيزللملا،قال:الأفان؟يعيدأنأمره



=

لدثللفع@@لعللفي@لجامع

5/3الاريافتح"فيرجبابننقلهفيماالافعيئوقال أهل@رأينا:26
فيالبيهقيعهنقلوبنحوهالحديشه،هذايئبتونلاالعراقأهلمنالحديث
.(541)والاثار"الشنالمعرفة

بنحمادحديث"قوله:المدينيئبنعليئعن(203)عقبالترمذيونقل

معرفة"فيالبيهقيعنهونقلحمائه،فيهوأخطأمحفوفي،غيزهوسلمة...

بنحماذيتابعلمخطأ،عديموقال:إأثه(542)عقبوالآثار!السنن
مذا".علىسلمة

ماوالصحيح:محفوفي،غيرحديثهذا@:(203)عقبالترمذفيوقال

@نقال:ا@صالبيئانعمر:ابنعننافع،عنويخره،عمربناللهعبيدروى
بنالعزيزعد@روىمكمولأ.لئمابنيؤفنحنىو@ثربوافكلوابليل،يؤفنبحلأ

الأفا@ا.يعيدأنعمرفامرهبليل،أذنلعمرمؤذنأاننافع:صرواد،أبي
إذمعنى،الحديثلهذايكنلمصحيحاحمادحديثكانولو"أيضا:وقال
@نفقال:!يستقبل،فيماهمأصنماف@بليل!يؤفنبلالأ@ن9ك@فه:اللهرسولقال

لمالفجرطلوعقبلأفنحينالأفانعادةب@اسرهأتهولوبليلايؤفنبحلا
ببلاأ.بؤفنبحلا@ن"يقل:

قوله:الثمليئيحيىبنمحمدإلىبماساده1/383البيهقيواخرج:
الناسنرواهماخلاتوهوالقلب،علىواقعغيرئاذسلمة...بنحمادحديث9

ىورأعلملا@:(308)لابنه"الحللفيإالرازفيحاتمأبووقالعمر".ابنعن
أفنبلالاأن:@النبيئعنعمر،ابنعننافع،عنأيوبعنالحديث-هذا

بنحمادإلاناما-@لعبد@نفناد:@رجع"ك@:النبيلهفقالالصبح،قبل
1سلمة

0 (1)مسروحأأمرعمرأنعمر:ابنعننافع،عنوالصحيح:"وقال.0،0

سحودويقال:لمؤفد،ا@سروحتصحيف،ومربالمعجمة،مسررجأ""لمطبوعافي(1)
تالعمر،ابنمولىنافعوعنهعمر،عنررىومفلنه؟ل@هالخطببنعمرلىص

كمالود@كلأ(،93)ك@58الكمالاد@هذيبترحسته:ديانظردمتبرله.حجر:اب@

11/1غلطاي@الكساال@تهذيب 5 6.@التهذيب@وققربثأ@513@2 6 @وجا.@@0

منقنة.طبعةوهيللحللالحسيد@فيالصوابعلى



شابههوماالخطأةلالشترك@@لملل
-

قبلاذنبلالاأنالأحاديث:بعضوفييرجع،أنوأمرهالفجر-تجلأنن-
عنأبيه،عنعروة،بنهثامحديطلدفعهالحديثهذاصحفلوالفجر،

يالنبيئعنعائثفعنمحمد،بنوالقاسمعائثة.
يؤذنبلالأ@ن"قالأته

مكنيلا.@مابنيففنحتىو@ثربوافكلوابليل،
سلمةبنحمادحديثأنمعالفجر،قبلالأفانجم@الثببجوزفقد

2الرايقانصب"فيكماالأئرموقالخطأ!. 8 6 بنحمادحديثواما1:إ/

يقالمؤفنأأنعمر:ابنعننافع،عنالحديت:وأصلمنمعخطأتهف@سلمة

لا.بليلأتنمسعود-بعضهم:وقالمسروح-له:

383البيهقيوقال عنسلمةبنحمادبوصلهتفزدحديثهذا":1/

4/2الخمهيد"9فيالبرعبدابنوقال.@أيوب لهانفردحديثوهذا":09

سائرلأنفبه.وخطؤوهعليهوأنكروهأيوب،أصحابدونسلمةبنحماد

مقطوعأ!فذكرهبليل..مرةبلاذأئنقال:أيوب،عنيروونهأيوبأصحاب
ونخريجه.ذكرهوسيأتيمرسلأأي:-

1"الباريالفتحفيحجرابنوقال 3 6 / آئمةاتفق@:(062)عقب2

حاتموأبووالذهلىوالبخارئحنبلبنوأحمدالمدينيبنعليئالحديث-
أنورفعه،فياخطآحمالأأنعلىلأثرم-واوالدارقطنيوالترمذقيداودوأبو

مؤننه،معفلكلهوقعالذيهووأئهالخطاب،بنعمرعلىوقفهالصواب

2/4@االمرقعينإعلام9فيالقيمابنوقالبرفعه...،انفردحمادأوان 64.

وقتوقياسبنفسها،أصلفإتهاةذلكبمثلالصحيحةالسنةترذولا..."

رده،فيلكفىللسنةمصادقهإلافيهيكنلملرالأوقاتمنغيرهعلىالفجر

المصلحةمنالوقتقبلالنداءفيماوهو@إليهأشارقدوالفرقفكيف

/2الحديالهعلرمالتحريرالنفجىكابهفيالجديعيوصصبناللهجدافيقال(1)

9 لهبحي)الصقطع(لفإطلاقمتقدمعبرةفيوجدتربماأنك@ل@دتهيقظ.12

بعضعنالح@فلكذكرفقديحا@ز-لاالتابعيعنالخبرهرالدي)السقطوء

ونجبة)السمفطع(على)المفطوع(@اللاقلعضهمكحمديوجدكماالحلبت،أهل

لقريته.با



ت

@لف@الد@@لعللد@@لجامع

فييكونلابأميروقتهااختصداذاالفجر؟!غيرفيتكونلاالتيوالحكمة
معلولفحديثأيوبعنحمادحديثوأثاالالحاق.امتغالصلواتسائر
حجة،.بهتقوملاالحديثأئمةعند

1/2الخلاصقه"فيالنوويوذكره 9 ونقلالضعيف،فصلفيمأ32)2
)191(،الهاثيعبدلابنالفحزر!وانظر:إوالبيهقي،ثاودأبيتضعيف

1/3الإشبيليالحقلعبدالوسطىاالأحكاموإ 04.

منوهوالمسلمين،أئمةأحدهوجمل@هسلمةبنحماداناعلمأقول:

عنهقالكلاما،أيوبعنروايتهفيأنإلاالأئر،أهلمنالعتادالثقات

2الكمال!تهديبفيإالمزينقلهفيماحنبلبنأحمد 7 9 / 1للا2 ئسند":(46

بنحمادوكانعنه..الاشئسندهالاأحاديثأيوبعنسلمةبنحماد

ه/الباري!فتح"فيرجبابنوقالبعدإ،تركهثمأولاأيوبجال@سلمة
3 معرفة"فيالبيهقيوقالقولمجا،غيرايوبعنسلمةبنحمادروايات":27

فلاعمره،آحرفيحفظهساءسلمةبنحماد".(542)عقبوالائارأالسنن

/2الموقعين!إعلام@افيالقيمابنوقال"،الحقاطفيهيخالفهمامنهئقل
4 ف@نهفاتهمه.سلمةبنحماديغمزالرجلرأيتإذاأحمد:الإمامقال5:إ6
ساءالئنفيطعئلقائهاإلاالبيهقي:قالالبدع،أهلعلىأشديصكان

أمرهفيفاجتهدمسلموأمابحديئمعالاحنججالبخارفيتركفلذلكحفاله،
ماثابتعنحديئلأمنوأخرج

ئابتعنحديئهسوىوماتغيره،قبلمنهسمع
@فابه،الاحتجاجدونالئواهدفيأخرجهاحدثأعراثنيأكئرسيبلغلا

حديث@منيجدبمايحتجلاأن@اللهراتلمنفالاحتياطكذلكالأمركان
جملتها".منالحديطوهداالأئبات،الثقاتلأحاديثمخالفأ

عندهمبعذد@رحماد:(102)عقبالتمبيز""فيمسلثموقال
(1)

حذتإذا

هنلإ،أبيبنوداودويون@،وأيوب،قتادة،عنكحديثهئابمبغيرعن

فييخطىثهف@وأضباههم،ديخابىبنوعمروسعيلإ،بنويحيىوالجريرفي،

الحدبت.هلأي.((1)



شابههوماالخطارلثترقى:لالعلل
-

زيل!بنكحمادعندهم،أثبتهؤلاءفيحمادوغيركثيرأ،حدبثهم

غلية!.وابنزريعبنويزيدالوارثوعبد

"فيالذهبيوقال
4النبلاعااعلامسير 4 6 منبحرأكان"لملأا(:7/

اللهءثاءإنحجة-صدوقوهوروى،ماسعةفيأوهامولهالعلم،بحور

1/5@الاعتدالميزان"فيوقال1،0زيد.بنكحمادالإتقانفيهووليس 9 0

1لا@التقريب"فيحجرابنوقالأوهاما،لهثققيوكان)1522(:إ 49):

بأخرمه.حفظهوتغيرثابب،فيافاسأئبثعابد،ثقة،

01/01"الجامعالمسندو")7857(،5/138الأشراف@هتحفة"وانظر:

فقد:إليهالإشارةسبقتالذيبلالحديتأما

1(،63)الجارودوابن2/9،4وأحمد)7622(،شيبةأبيابنةأخرجه

2عوانةوأبو 77 / بثر.بنمحمدطريقمن(96يه1

3/1و(7)(380)2/3مسلموأخرجه: 2 طريقمن(3له(0921)9

نمر.بىاللهعد

نميربناللهوعبدبثربنمحمدعن(2322)شيبةأبيابنوأخرجه:

)مقر
5أحمد 7 / القطان.يحيىعن2

3/1ومسلم1(،191)رميلدااخرجه:وأ 2 لبيهقيوا)83(،(0921)9
38 2 / سليان.بنعبدةطريقمن1

1/1لبخارياوأخرجه: 6 3/1ومسلم)8191(،3/37و(622)1 2 9

أسامة-بنحمادأسامة-أبيطريقمن(38)(1092)

3/1مسلموأخرجه: 2 بتحقيقي(42لاخزيمةوابن)83(،(0921)9

مسعدة.بنحمادطريقمن

الفاسم.بنروض@عن(13379)الكبيرأ"فيالطبرانيواخرجه:

القطان،سعيدبنويجىنمير،بناللهوعبدبثر،بن)محمدسبعتهم:



=

@للف@ائد@لعللدي@لجامع

القاسهأبنوروحمسعدة،بنوحماداسامة،بنوحمادسليمافى،بنوعبدة
ياللهلرسولكانقال:عمر،ابنعننافع،عنعمر،بنال@هعبيدعن

يؤئنبلالا@ن":@اللهرسولفقاله@االأعمىمكتومأئموابنبلاذمؤذنان؟
مكتوم!.@ئمابنيفئنحنىوالثرئوافكلوابليل،

11/6الأشرات،تحفة"واسظر: 96 9 المسند9و)53571(،1

10/1"الجامع 0 3(7295).

لدفعتهحدث@صخولوالثقات،مخالفأفيهوأخطأبهتفزدحمادأأنتبين

المصطلح.علمفيمقزرهوكماذكرناهمالذينالأثباتالثقاتأحاثيث
1/2الدارقطنيوذكر 4 متابعةالرسالةط.(955)وقبيلالعلميةط.3

لأمرين:ضعيفةمتابعةوهيلحما@رزبيبنسعيد
صحةنعلملاإذحجة.بهاتقومفلامسندةعلبهاأقفلمالأول:

بالحديثحجةتقوملاإنهثمإليه،يصحلاالسندفلعلسحيد،إلىالأسناد
الضحيف.الحديثأقسامأحدفهوالمعلق،

ابنعنهفالالعباداني:البصريالخزاعيهوززبي،لنسعيد@لئاني:
4/2والتعديح!الجرح"فيحاتمأبيابننقلهفيمامعين حديثهدالي@:(95)3

3/3الكير!التاريخ9فيالبخارئوقالبثيء"، 1 @بقوفيلي@":(1251)3

3/3فيوقال 9 نقلهفيماداودأبووقال"،عجائب@اصاحبة(5821)0

1الكما@هتهذيب9فيالمزي 5 8 فيالتسائيئوقالضعي@ه،":(2253)3/
الجرحفيإحاتمأبووقالبثقته،@الش@:(27لهوالمتروكون@االضعفاء9

4/2لابنهوالتعدي@! عجائبعندهالحديث،منكرالحديط،صعبف9:(95)3
يرويمفنكان":318/1@الصجروحينفياحبانابنوقالالمناكيرأ،من

الضعفاءلافيالدارتطنيوقالروايتط،قلةعلىالأثبات،عنالموضوعات

حجرابننقلهفيماالحاكمأحمدأبووقال@،مخروك"ة(272)@والمتروكون

4/2التهذيبما"تهذيب9في حجرابنوقالجدأ@،الحديثالمكر:(2397)5

2لاالتقريبما1في روايتهتصلحولاحجةبهتقومفلاالحديئمه.منكر9:(30

للاعتبار.



شابههالخطا@مالالشترقىةللعلل
-

أرادحماثأللعلعليه؟الوهمدخلكيفلنبينحمادلروايةنعودئم
اسمهمؤفنلعمر@هكانأتهوفلكةز@هالخطاببنغمرمؤذنحديث

نام.العبدإنألافينالي:يرجعأنعمر@هفأمرهالصبحقبلأقنمسروح
رؤاد،أبيابنعنوكيع،حدئناقال:(2320)شيبةأبيابنأخرجه:

يعيد.أنعمرفأمرهالفجرقبلأقنمسروحله:يقاللعمرمؤذناأننافع:عن

1/2الدارقطنيئطريقهومن)335(،داودأبووأخرجه: 4 العلميةط.3

لهوالاثار!،السننمعرفة"وفي3ثها/والبيهقيالرسالة،ط.(955)و

2ويلاالحلميةط.(543) ابنعنحرببنشعيبطريقمنالرسالةط.(43

الصبح،قبلأفدمسروح-له:يقاللحمر-مؤذنيعننافع،عنرواد،أبي
نحوه.فذكرعمر..فأمره

عمرعننافع،عنلأثهةيصحلاوهذا9:(203)عقبالترمذيقال

4/2التمهيد!1فيالبرعبدابنوقالمنقطعإ، متصل.غيرإسنادوهذا":10
عمر".يلقلمنافعألأن

عنوالصحيح:"ل@.3(:عقبلابنه"العلل"فيكماحاتمأبووقال

يرجع،أنوأمرهالفجرقبلأفنمسروحاأمرعمرأنعمر:ابنعننافع،

حديثلدفعههذاصحفلوالفجر،قبلأننبلالأأنالأحاديث:بعضوفي

عنعائ@،عنمحمد،بنوالقاسمعائثة،عنأبيه،عنعروة،بنمث

يالتبيئ
لئمابني@خنحنىو@ثربوافكلوابلب@لب@قنبحلا@ن"قال:أئه

سلمةبنحمادحديثانمعالفجر،فبلالأذانطالنبيجؤزفقدمكتولأ

سيخا.محذصرةأبيابنقال:محذورة؟أبيابنفحديطله:قيلخطأ،
من1/383البيهقيفأخرجه:محذورة،أبيابنوشعببأوكجأوخالف

ابنعننافع،عنرواد،أبيبنالعزيزعبدعنمحذورفأبيابنطريق

به.@رو،التبيئعنعمر،

رواد،أبيبنالعزيزعبدعنرويوقد":(543)المعرفقه"فيوقال

حديثالصواب:وهم،وهويث@،التبيعنعمر،ابنعننافع،عن

وقال1،0الدارقطني.الحسنأبوقالهكماالعزيز،عبدعنحرب،بنشعيب



@للف@ائد@لعللفي@لجامع

5/3الاريأفتح"فيرجبابن 27-3 رؤادأبيبنالعزيزعبدحديثوأما":28

قالمدرك،بنعامروتابعهعه،محذ@رةابيابنروايةمنمتصلأعنهزويفقد

العزيز،عبدعنحرب،بنشعيبروايةوالصواب:وهئم،هوالدارقطني:

بذلكأ.أمرهعمرأنمسروح:له:يقاللعمر-مؤذدبعننافع،عن

طريقأمالها،يلتفتلامنكرةمحذورةأبيابنروايةفتكونهذاوعلى

وعمر.نافعلينمنقطعفهوروادأبيابن

فيالذهبيعهقالإذالرواية،هذهإلالهولي@مجهوذنهف@مسروحاما
9الاعتدالأميزان 7 / 8لاه4 جهالة!.فيه9:@4

الطريقعلىروادأبيلابنمتابعة(533)عفداودأبووعلق

أونافععنعمر،بناللهعبيدعنزيلإ،بنحمادرواهوقد"فقال:الموقوف،

غير@أ.أومسروحله:ئقاللغمرمؤننأأنغيره.

عننافع،عنالله،عبيدعنالذراورثي،صرواه9أيضأ:داودأبووقال

وهاتاننحوه!.وذكرمسحود،له:يقاذمؤئنلعمركانقال:عمر،ابن

متصلتين.عليهماأقفلمالروايتان

أبوفقالالموقوفة،بالروايةالمرفوعةالروايةالحقاظبعضأعلوقد
يعني:فاكا،منأصحوهذا"ز@ه:عمرمعمسروحروايةساقمابعدداود
ابنوفالمرفوعا.سلمةبنحمادرواهكمالامؤذنه،معلحمروقعهذاأن

4/2التمهيد"9فيالبرعبد قالعمرأنأعلم-واللهالصحيح-هروهذا@:10

لبلالإقاله@رواللهرسولأنأيوبفكرمالالمؤذن@،فلث

فطريقةمعلولةفهيثاودأبرعتقهاالتيالأخرىالمتابعاتوأما
فالدرا@رليللأفوى؟المتابعةوأماالنعليق،علىإلالهأقفلمزيدبنحماد
حديثهفيالجهابذةالحقاظتكلمالمدني،غبيدبنمحمدبنالعزيزعبدهو:

أنإلاالحدي@رفعلحيأخطاالذيمرأيربإنالرشعدالنكحمصيفهم

طريقمراثهيكونأنإلايخصأخطامنهرحماثأأنمر-كماالحماط-عليهالذي

بعيدومذاأيوب،



شابههالخطا@مالالحث@ترل@:لالعلل
-

@الكمالتهذب"فيالمزينقلهفيماأحمدالإمامفقالعمر،بناللهعبيدعن

5 2 8 / صحيح،فهوكتابهمنحدثو)فابالطلب،معروفاكان"ه.4(:له4

قلب@ربمافبخطئ،كتبهممنيقرأوكانوهم،الناسكتبمنحذثفاط

زرعةأبيعنونقلعمر@،بناللهكبيدعنيرويهاعمربناللهعبدحديث

"قوله:
عنونقل"،فيخطئالثيءحفظهمنحدثفربماالحفظ،سيئ

ابنوقالمنكرأ،عمربناللهغبيدعنوحديئهبأس،بهل@9قوله:النسالي

كيرهكتبمنئحذثكانصدوق،9:(41الا@التقريب"فيحجر

"فيخطئ

عنالرواةومخالفةالسند،فيدفالاعمرابنذكرفيمخالفتهعلىزياثة

سب@ق-كماالله-عبيد

1/2لدارقطنياوأخرج: 4 ومنلرسالة،اط.(9ويلاهالعلميةط.5

حدثنافقال:(37يلاالخلافطأحاثيافيالتحقيق"فيالجوزيابنطريقه

ئدرك،بنعامرحدئناقال:سهل،بنمعمرحدثناقال:نوح،بنمحمد

أثنبلالأأنعمر:ابنعننافع،عنرؤاد،أبيبنالعزيزعبدحدثناقال:

بلاذفوجدنالأ@لعبد@ن"يناث@:أنوأمره@النبيئفغضبالفجر،قبل
نفهعلىغضباي:أ-شديىوجدأ

سيمالابالقريلي@مدركبنفعامرةتصخلامعلولةروايةومذه

"الدارقطني:وقالمنه،أقوىهومنخالفوقد
مدرك،بنعامرفيهوهم

عنرواد،أبيبنالعزيزعبدعنحرب،بنشعيبعنتقدمقدوالصواب

قولماعمرعنعمر،مؤذنعننافع،

للترمدي@االيشمانل"فيالسخرج(117)حديتالسلسلةبهنهفيهأحطاومما(1)

لنلك.لحلينتبهالكتب،@عضليالدراصرثيبل@ئحزتوقد@روله.فاكوالظربتحقيقي،

4والذكرظالتضرةلترحفيفىحد(الفعلمصاثوصراجع(2) 5 7 عليهتحليقي1ء/

الحدين@.الث@ا@أول.لاتقريبفيعهححرابنقالال@

2ا/الدارقطيسننانظر.)ى 4 له"ولالحللالرسالة،ط(958)وعصالحلمية@4

ب(./11اق/4)



=
@للفعاند@لعللفي@لجامع

4المهرظإتحات9وانظر: 3 / 0لا91 7 21).

الأحاديثهذهمدارإنحيثروادأبيبنالعزيزعبدعننتكلمأنلقي
فأقول:عليه،

علىالمكي-بدربنميمونهو:عليه-اللهرحمةالعزيز-عبد
والتعديلاالجرح9فيحاتمأبيابننقلمكة.سكنخراسانمنالصحيح-

أنينبغيلي@الحديث،فيثقة9قال:القظانيحيىعن(1830)4ىه/

عنونقلقال:أنهمعينابنعنونقلفيهأ،أخطألرأيحديئهئترك

فيالجامع@فيأحمدوقالمتعئد@،الحديث،فيثقةصدوق،@فال:أنهأبيه
2/3@العلل (1)التثثفيهووليىمرجئيأ،وكانصالح،الربئ:(241)0

اللب@:(1601)أفوالهموسوعةفيجاءكماأيضأاحمدوتالغبرمه،ثل
بنيحيىعن(222)الصغير!الضعفاء"فيالبخاريونقلبثيء".حديثه

4/5الكمالاتهذيب"فيالمزيونقلالإرجاط،يرىكان"قال:سليم، 1 7

/6الكامل!9فيعديابنوقال@،بأسبهلير"ةقولهالنسائيعن(4035)
5 فيحبانابنوفكرهعليما.يتابعلاماأحاثيثهبعضوفي":07

2/1المجروجنأ9 3 عليهغلبممنوكانوقال:إمه،وانتقصفيماوتكلم1
مننجألااشياءنافععنوروىبه،ئحذتمايدريلاكانحتىالتقشف

لاتومممأبهايحذثكانةموضوعةأنهاسمعهاإفاصناعتهالحديثفي
سقطمنهفلككثرحتىالوفمعلىصروىالحسبانعلىحذثومنتعمدأ،

نسخةعمرابنعننافع،عنالحزيزعدالروىأيضأ:وقالبهاالاحتجاج
حجرابنونقلالاعتار"،سبيلعلىإلاالكتبفيذكرهايحللاموضوضي

يرىصدوق،"قال:الساجيئعن(42لطا2ها/6@التهذيبتهذيا"في
وهم@ربماالحديث،فيمتوسظهو"قال:أنهالدارقطنيعنونقلالإرجاط،

حديثهفي

السننأصحابلهوخزجنافع،طريقمنتعليقاالبخاريلهوخزج

انبتاهماوالصوابدالنشهالمطبوع.في(1)



شابههالخطأ@مالال@ثترك@:لال@لل
=

وهم،زبماعابذ،صدو@،:(4096)التقريب@فيحجرابنوقالالأربعة.

لإرجاء".باورمي

عنعنه@افعمنثافعوقداختلافا،عليهالحكمفيتجعلالأفوالفهذه

ابنوقال@الذهبيتالكماالعابدين-العلماءمنهرفقالوا:فيه،قولكل

معينبنويحيىالقطانسعيدبنيحيىووثقهالناساعبدمنكانالمبارك:

الذهبيوقالوالحاكم،الرجال-انتقاءفيشدتهمعلىالرازي-حاتموأبو
بنالرحمنعبدعنه@روىعابذ"،مرجئ،ثققع@ة(3387)الكاشف@ه"في

لهالبخاريوتخريجووكغ،الرزاقوعبدالمباركوابنالقطانويحيىمهدي

واصحابوالحاكمخزيمةوابنوالبزارشيبةأبيوابنالرزاقوعبدوأحمد

ابنعننافعطريقمنمعظمهموالبيهقيوالدارقطنيالمسانيدوبعضالسنن

قوة.عهلروايتهيعطيمماعمر،

الإرجاعطمناتهممابإتجاةتضعيفهمكاننماف@فيهتكلممىوأتا

كانالذيالقطانسعيدبنيحيىقالهماوهذاوئاقت@فيقادحةغيرعلةوهي

لرأيحديثهئتركأنبنبغيلي@الحديث،فيثقة"فقال:الأمر،بهذاعارفأ
"يهأخطأ

منعليهئرذفهذاموضوعة،نسخةروىأتهبحجةروايتهفيطعنهموأئا

الضعفاءمنبهألصقتبليداه،جنتهممالشتالنسخةهذهإن

الذهبي.الحافظفلثعلىنمقكمابعده،ممن
لهخرجواقدوصحتهبالحديثيقنرنممنالحفاظالأئمةإنوا@خر:

عنه.لأعرضوايديهصنعمنموضوعةنسخةلهكانتولوكتبهم،في

تعالىواللهيعضدها،ماوجدوقدمقبرلة،هذهروايتهتقديرأقلفعلى

والدارقطني)سثا(،الرزا@عبدفخزجهمعضلأ،أيوبعنوروي

2/3اتقريبهنحرير"ةانظر(1) 6 ى..9للا7



=

@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

2 4 3 / أتنقال:أيوب،عنمعمر،عنالرسالةط.(95ويلاالعلميةط.1

فخرجناما،قد@لعبد@نفناد:@خرج":@التبيئلهفقالبليل،مرةبلاذ
يفول:وهو

جبينهدمنضحمنوابتل@مهبلالاثكلتهليت

نام.العبدإنناس:ثتم
بالمرسلحجةولاعمر،ابنولانافعأبذكرفلمةفعضلةالروايةوهذه

2التمهيد!"فيالبرعبدابنوقالبالمعضلفكيف 0 9 مومذا:4/

أنأيوبذكرمالالمؤذنه،ذلكقالعمرأنأعلم:واللهالصحيح-

لبلالأ.قاله@اللهرسود

يصحولا@بهمالكبنأن@عنوروي

1/2رقطنيلدااأخرجه: 4 ومنلة،سالرا0ط(95ويالعلميةاط.4

بنالعباسحدئناقال:)366(،@المتناهيةالعلل"فيالجوزيابنطريقه

حدثناقال:الحوفي،سعدبنمحمدحدثناقال:الهاشمي،السميععبد

قتادة،عنعروبة،أبيبنسعيدعنالقاضي،يوسفأبوحدئناقال:أبي

ن@فينادي:ايعودأنيكليه@اللهرسرلفأمرهالفجرقبلائنبلالاأنأنى:عن

وقال:ففعل،ني@لعبد

جبينهدمنضحمنوابنليتهتلدهبلالالمليت

ةعلتانفيهاالروايةوهذه

القاضيلأنصارياإبراهيمبنيعقوبوهو:يوسف،أبوالأولى:
طلبالمسلمينأئمةمنإمامعليهما-اللهرحمةحنيفة-أبيالإمامصاحب
لزمثثمسنفصاحبوكانللحديث،بالحفظيعرتوكانصغيروهوالحديث

3رجبلابنالاريادفتحانظر:(1) 2 7 2ححرلابنالمهرقاإتحافو@5،/ 7 / 9
2/1لهالبلىيإ،ودفنح1(،0326) 3 .(062)عقب6

2/4الموقيىأإعلام@انظر:(2) 5/3رجبلالنالارصاو@قح6،6 25.

التناميفه.العللمطبوعةإمنأبيأحدتا"قوله.سقط(3)



شابههوماالخطارلخشرل@:لالحلل
=

حفالهفضعفالحديث،فجفاالرأي،عليهوغلبحنيفقعأبيعلىفتفقهالفقه

للحفا@كانولذلثوضبطه،حفظهحيثمنحديث@المحدئونفتركةبهواتمامه

/4الكبيراالضعفاء"فيالعقيليلقلفقدأمره.منكانماحسبعلىأقوالفيه

4 عديابنعنهونقلالحديف،يعرفيكنالمقال:معين،بنيحيىعن38

لي
8/4الكاملا9 6 دميزانفيالذهبيونفلحدلط،يكتبلاقوله:،6

4/4لاعتدا@ماا 4 قالو"،الغلطكثيرصدوق،"قال:الفلاسعن(97لاا7

8/2الكبيرالتاريخا1فيلبخاريا 7 لضعفاءا"فيوقالشركومأ،:(3463)1

فيحجرابنونقلوغيرهما@،مهديوابنيحيىتركه":(412)لهالصغير"،
فيحاتمأبيابنونقلثققأ،"قال:النساثيعنى622)الميزان،@لسان

9/2"والتديلالجرح" 4 الذهبيونقلحديثط،ي@"قال:أيحهعنوو(1)9

وروىثققععنهروىاللافاقال:عديابنعن(9794)447/4@ا@ميزانفي

عيمهيتابعلابماالثقاتعنجاءوقدوبرواياكعبهبأسفلاثقةعنهو

أبربهتفزد9عقبه:الدارتطنيقالسعيد،عنيوسف،أبيتفرد@لثالة:

يافببئعنشاد@عنسعيد،عنيرسلهوغيرهسعيد،عنيرسف،
وقال@،

يرويهوغيرهبرفععافتفرديوسفأبيحديطوأما9ة(664)عقبالجوزيابن

خاصق@سعيل!وفيعائةمنهأوئقمومنومخالفته."بلالأ..أنقتادةعن

عطاءبنالومابعبدرواهأنسا،يذكرواولمسعيدأصحابرواهحيث

أنسأ@ب@يذكرولممرسلأ@النبيئعنقتاثة،عنسعيد،عنالخفات

الحقاظ.فلصعلىنمقكماالصواب،وهو

أخرجه:مافهوالدارتطنيإليهأشارالذيالوهابعبدطريقأقا

1/2الدارقطني 4 الوهاب،عبدطريقمنالرسالةط.(960)والعلميةط.4

شالأسسا،يذكرولمأق@...،بلالأأنقتاثة:عنسعيد،حدثناقال:

صه.هذاالرهابعبدحدبثيعني:أصح-والمرسل"الدارقطني:

1/2والدارقطني6(،3لاالأستارلاكثف@فيكماالبزاروأخرجه: 4

@*/8ملالكالالطر.ا(1)



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

قال:الأسدي،القاسمبنمحمدطريقمنالرسالةط.(961)والحلميةط.

بلال،أقنقال:مالك،بنأن@عنالحس@،عنصبيح،بنالربيعحدثنا

2"الرايةنصب"وانظر:بعيد....أنيثيئالنبيفأمره 87 /1.

إبراهبم،أبوالأسدي،القاسمبنمحمدإسناده:فيلأنيصخ.لاوهذا
"الميزان"فيالذهبينقلهفياحنبلبنأحمدقالالكرفة،سكنالأصلشاميئ

4/1 البخاريعنأيضأونقلط،لثيلي@موضوعفاحاديثه"م@:.6للا1
ما./6"الكمالتهذيب"فيالمزيوقالحديثمأ،رميناأحمد:قال"قال:

النساني:وقالوضقفه،حنبلبنأحمدفبهتكلمفدالرمذي:قال":(6141)
بنيحيىعنخيثمةابيبنبكرأبووقالحبل،بنأحمدكذب@بئقة،لي@

حديث@،يعجبنيولابقو@،لي@حاتم:أبووقالعنه،كتبتوقدئقضةمعين

فقال:الأسديالقاسمبنمحمدعنداودأباسألتةالاجريعبيدأبووقال

وعامةعدي:بنأحمدأبووقالموضوعة...،أحادلةمأمون،ولاثقةغير
6لااققريب@فيإالحافظوقالعليط،يتابعلاحديثه كذبوول.:(22

حجر:ابنقالالبصري،السعديصبيحبنالربيعأيضأإسناثهوفي
مجاهدأ،عابدأوكانالحفظ،سيئصدون،"

بنمحمدإلاأن@عنالحسنعنرواهنعلئملا"عقبه:البزارقال

9وانظر:القاسما
@/2الزوائد"مجمع

2لاثيبةأبيابنوأخرجه: أشعث،عنخالد،أبوحدثناقال:(31

مرسلأ.نذكرهبلاذ...أئنتال:الحسن:عن
الحسنارسالدترجمته-تقدمتوقدأشعثلضعفضعيف.وهذا
الحسنمراشلفيالجهابذةالحفاظتكلموفدسيماولاالبصري،

.(1895)ايفرلبه"@طر.1(1)

ضحي@ه.":(52رودالتقريبهفيومو(2)
1/5الترسذبعللدشرحانظر.(3) 3 نوع1/402الراومحاوقدريبهصام@6

9/1الحلىعهصحغولحياالمرعل، الحسن،برساللكنرةالنحبينقد(7267)21
2"@الفتحفيحجرابنتال 9 9 / 1 من=علىينكرالئعبيكار@:(7267)عقيب3



شابههوماالحطأرلثشرك@:لالملل
=

1/2الرالمجانصب9فيالزيلعيوقال ئابتبنالقاسمالإمامرواه":86

حدثناقال:علي،بنمحمدحدثناقال:@الحديثغريب"كتابهفيالسرقسطي

أخبرناقال:معاوية،ألوحدئناقال:منصور،بنسعيد
سفيانألو(1)

أتهةالحسنعنالسعدي،
الديوك،تناثيعلوجفقال:بليل،أقنمؤذنأسمع

أقنولقدالفجر؟!يطلعمابعدإلاجم@اللهرسولعهدعلىالأذانكانوهل

بلالفوجدنما،قد@لعبد@ن"فنا@ى:فصعدالنبى-كرو،فأمرهبليليبلال

وجدأ
السعديشهاببنطريفسفبانأبرففيهةكذلكيصحلا

عنمزمحاعلمتوقدالبصري،الحسنو)رسالضعيفوهوالبصري،

أعلم.تحالىوال@هذلك،
@يالجوزيابنوقال

1/3"الخلافأحاديثفيالتحقيق" وما9:إ0

."فمقاطيعوغيرهالحسنعنروي

1/2الدارفطنيوأخرجه: 4 قال:الرسالة،ط.(957)والعلميةط.3

قال:بيان،بنالحميدعبدحدئناقال:مبثر،بناللهعبدبنعليحدثنا

بلالاأنهلال:بنحميدعنعبيد،بنئون@حدثناقال:هثئم،حدثنا

@لعبد@ن"فينالي:مقامهإلىيرجعأنمجغاللهرسولفأمرهبسواد،ليلةأثن

38-3ممها/البيهقيئوأخرجه: اللهعبدبنمحمدأخبرناهقال:5

موسى،بنبسرأنبماناقال:الفقيه،إسحاقب@بكرأبوحدثناقال:الحافظ،

بنسليمانأخبرناقال:يزيدءبناللهعبدوهوالمقرئ-حدثناقال:

الاكارطل@دل@لماعلالحاسلأن@ل@@نارة@ضاكهرسولعنالأحاثيتيرسل=

مرصولا"مسهل@ايكتفيلكانلالاعصاتحديتس

ةينظرأحبرناا"اختصار:الابنا"عنتصحيفأنهاالط@وغابدانااالأصل.في(1)

2/6"الاتنلنغ 0

عيهتحليقنا@

.(3013)التقريبهو"2(،)مكاك@005الكما@هشهني@ترجمته:فيانظر(2)



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

@لى@رجع@:االلهرسولفقالبليلبلالأئنقال:حميد،عنالمغيرة،
يقول:وهونام!قد@لعبد@لا@ننلالا:فنادمقامك

دآجبينهنضحمنوابتل@مهنلدهبحلالمليت
نام.تدالعبدإنثلائا:فناثى
ا/الراينانصب"فيالزيلعيفالحمبد.إلىقويانإسنا@انهذان

فيلي@جيدمرسللكنه:"الإمام"فيقالمرسل،هذاالبيهقي:قال":2كه
فيمهمطعرنرجاله

4لأاليهقيخلافياتالمختصرفيوجاء 6 6 /1-4 6 اهالحرونصه:ما7

فهوفتادفأبايلقلمخميدقتاثضأبيعنخمبد،عنمسلم،بنإسماعل

4القيملابن@الموقعينإعلام9وانظر:حاليبكلمرسل 67 /2.

روايةنف@شديد.نظزهذاوفيتعالى-اللهرحمهاعله-هكذا

"فيكمائابتةقتا@ةأبيخميدعن
2لا177/8@مسلمصحيح 89)،)73(

2/3الكمال!تهذيب"فيالمزيوذكر 1 1للأ1 شيوخمنقتادةأبا(52
منعلىأقفلمالروايةهذهفإنئانيةجهةومنجهة.منهذاخميد،
ابنفلعلللبيهقي.االكبرىال@ن"فيالنصقهذاعلىأقفولمأسندها،

أبيبمارسالالروايةئعلأنولهاللبس.بعضلهوقعلخلأاللخميفرج
الحفاظثونالمحدرخحالبصري،العدويئذيربنتميمواسمه:قتادة،

بلالعنروايتهحاتم:إأبوقالصحبة،لهتثبتولمالتابعبنمنبأنه
"مرسلة

خالفإذافكيفحجة،بالمرسلتقومولامرسلفتعرفإئمافالرواية

الصريحة؟!.الصحيحةالشة

5ما/المهرظإتحاف"انظر: 4 7(24162)

علىدلبعالمتنفنكارةمنكر،متهولكنفيصطعونلابلى،الندأمالمول.(1)

حاأبيلالنالمرايل،اةانطر(2)
.(2183)ودالتقريس@لاه(،3



شابههالخطا@مالالثترك@.للعلل

الوهم

-

غلطإفاوهمأةيوهئموهممنالوهم:

وبمعناه،الغلطبوزنالهاء-بفتحالوهم-1غدة:أبوالفتاحعبدقال

أماكلث،فهوالثيء،بعضمعناهلغموضةالغلطبدلبهالتعبيرويختارون

شيءإلىالقلمأواللسانأوالخاطريسبقأنفهوالهاء-بسكودالوهم-
وجهمهعلىوتعلمهنجرهتريدوأنت

يسلمفامنالمبارك:ابنقال"حجر:ابنقالفقدالمحدثين،عندأما
أعجبإثمافيخطئ،يحدثممنأعجبلستمعين:ابنوقالالوهم؟من

جرحناف@فيم@يتوقفأنينبعيمماأيضأوهذاقلت:فيصيب.يحذثممن

مستقرأ،جرحأفلكيكونلاتفر@اووهمأوحديطفيأخطأبكونهالرجل
حدثحابهيردولا

ولانض،لكلثابتةطبيعةوهو"الجديع:يوسفبناللهعبدوقال

كئرتنف@روى،ماجنبإلىمنهتكثرحتىالراويفيللقدحسببأتكون

تركإلىبالراويتبلغوقدقدرأ،تتفاوتالجرحفيمرتبةإلىبهصارت

المحتغينمنكلطهكثرمنالافعي:قالكمامنه،فحشإفاوفلكحديثمع

الشهاثةفيغلطهكثرمنيكونكماحديثمعيقجللمصحيحأصللهيكنولم

تنافيلاوالوهمالخطاكثرةعلةأنوالأصل"وقال:شهادتط،تقبللم
يعتبر،1مندر@فيباقفإفاراويعلى@كلبفا@الصدق،

2لمهايق@5/اانطر.(1) @لى@ما"العرس@دواللسا3،4

1/2الميزادادلارعلىتعيقهلي(2) 1 بينالفرقيروافشرحولهالمقدسة4

ه.والتكيلدالرمعكابفيومحنى،لعةاللفطين

1/2السيزانانالس@(3) 1 @،رواية(2لملأ2)سى@ابنالتاريخواسظر.المقدصة4

1/1كل،لكاولا 91.

4الحلبههعلومتح@@ر1(3 1 8 /1-4 1 شحثمي(1)44،الرسالق@1راظر9



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

وارثةلبتوالوهمالغلطمنالسلامةأناعلم:اللكنأيضا:وقال

الحديت(.فيالمؤمنين)أميربكونهؤصف@)نالحديث،رواةمنأحدعلى
بهيسقطلامتن،أوإسنادأوراوفيالثقةمنالمتميزالناثوفالخطألذا

الخطأإذلكروايتهمنئرذإئماالثقة،

"رجب:ابنقال
وهوالثيء،بعضفييهمربماحازمبنوجرير

بصري،الخطا،كثيرلين،فضالةبندمباركالدارقطني:وقالصدوقهه

@بهبعتبر
د@ه

الذيخالرواةمنكبيرأعدداوجدناالرواةتراجممصادرتتبعنااذاد
خطأنف@وعليه:بها،يعتبرأوأحاديثهمتكتبممنانهمغيربالخطأوصفوا

الخطأيكونأنإلاضعفماعلىدليلايكونلاالأحاديثبعضفيالراوي

الغلط.فاخ@بأشياءيخطئأناوكيرا،

ابننقلفقدثوجتهم،فييؤئرلمأثهإلاالوهمفيهمكثرالرواةوبعض
حديظالففيالطيالسيداودأبو)أخطأقال:أتهالجوهريعنعدي

باحل!لأصفهان(بحدثتيقول:داودأباسمعت"قال:أئهبندارعنونقل
عنمجيبأعديابنقال"اسألأنغيرمنابتداءحديثألفوأربعين
أحدابندارعنهحكىكما)أصفهالظبحدثوقدداود:!..أبيخطأ

يرفعها،أحاثيثولهحفظه،منبهأراداتمادابتداء،حديثألفوأربحين
أحاديثفييخطئانحفظهمنحديثألفبأربجنيحدثممنبعجبولي@
أتي@)ثماغير@يرسلهااحاديثويوصلكيره،يوقفهاأحاديثيرفعمنها،
@ئبتمتيقظإلاغيريوعندعنديأبو@اودوماحفظه،قلمنفلك

على@لصو@مصأنهظاناوهمهعلىو@صر@يهر@فيهتيمموسا@
عنمالك،روىمافيره:مع@لصو@ب@ن@لعلمي@لبحثأثبتوقد

عثمان،بنعمرعنالحسين،بنعليعنالزهرفي،شهاببنمحمد

1/3الحديشاعلهملسحرير(1) 0@

.(477)البرقانيالاتدسؤا(3)

4/2الكامل،)5(إ 7 5.

4الالي@5/شغ(2) 43.

2لالكاملايكأ 7 5 /4.

4/2الكاملا@(6) 78.



شابههالخطا@مالالخترك@:لالملل
=

@لكالر@ا.@لمسلميرثلا"قال:@كحنه،اللهرسولعنل@به،زيدبنأسامةعن

الزهريمصعبأبيبرواية(3061)المرطأ!"فيمالكةأخرجه
2أحمدطريقهومنالليثي،برواية(1475)و 0 8 / بنالرحلنعبدطريقمن5

منالرسالةط.(633ولهالعلميةط.(6372)الكبرى@"فيوالنسائيمهدك@ه

طريقمنالتمهيد@4/611فيإالبرعبدوابنالقاسم،بنالرحمنعبدطريق

2ثمشق!لقاريخفيعساكروابنالله،عبدبنمصعب 0 1 / 4 طريقمن9
49/2دم@!تاريخ"فيعساكروابنالقطراني،مخلدبنخالد والمري0،1

5/4الكما@هتهذيب"في 4 فيعساكروابنالقعبي،طريقمن(5001)4
49/2@دثقتاريخ" "فيوالذهي0،1

4/4النبلاطأعلامسير 0 0

طريقمن
إسماعيل.بنأحمد

بنومصعبالقاسم،بنالرحمنوعدمهدي،ب@الرحلن)عبدسسهم:

ع@إسماعيل(بنوأحمدوالقعنبي،القطواني،مخلدبنوخالدالله،عبد

الإشاد.بهذاالزهري،ئمهاببنمحمدعنمالك،

عنفقال:مالك،صبعضهمرواهوقد9:(2107)عقبالترمذيقال

بنعمرعنمالك،عنقالوا:مالكأصحابوأكئرعئمان،بنعمرو

عثحان

اشاركماعمرووقالوا:مالكأصحابمنرواهمنوأما

ا

1"الأم"فيفعي 63 / الوفاء5/841.ط.وفي1

الكبرى!"فيالسائيطريقهومن)471(،مسندهفيالمباركوابن

الرسالة.ط.(0463)والعلميةط.(6373)

ط.(634وياالحلميةط.(6374)الكبرى@"فيالنسائيوأخرجه:

الحباببنزيدطريقمنالرسالة

2@اس@لتقرالايخطئاوق،صدمو:او(1) 12).



=
يالفعاثد@لعللفي@لجامع

ط.(2634)والعلميةط.(6375)الكبرى!فيإالنسائيواخرجه:

هئامبنمعاويةطريقمنالرسالة
3/2لاثاراامعانيشرح"فيالطحاويوأخرحه. 6 العلميةط.وفي5

5يلا وهببناللهعبدطريقمن(17

عنوهب(وابنوية،ومعا@زيد،المبارك،وابنلافعي،)اخمستهم:
بنأسامةعنعثمان،بنعمروعنالحسين،بنعليعنالزهري،عنمالك،

به.زيد،

بكيربناللهعبدبنيحبىورواه:
(3)

1التمهيدا9فيكما 1 5 / عن4
عثمان.بنعمروعنأوعثمانبنعمرعنفيه:فقالالكعلىمالك

عمرمالك:حديثمنوالصواب"ةالشائيقال
(4)

نعلمولاعثمان،بن
عليصفثبتله،قيلوقدذلك،علىتابعهالزهريأصحابمنأحدأأن

رمه.ا@هذهوقال:

أصحابمنجمععليه،وثباتهعثانبنعمرقوله:علىمالكأوخالف
لزا

1يلامسندهفيالثافعي 1/2"الأم@وفيبحققي(34 وفي63
7الوفاء1/ط. م@،14)والحميديبتحقيقي،(472)لهالرسالةأ،9وفي1

5/2وأححد)531(،سننهفيمنصرربنوسعيد )1003(،والدارمي0،0

(2)

(3)

(4)

.(6س1)لتقريب@الا"اوهاملهصدو@،ومو.

.(36لااالتقريبه"دنقةاوهو:

برواية(5282)تارسخهفيمعيئبريحيىعنهقالبكير،بنا@هعبدسيح@ى
ألووقالالعرضا،شرومو(جي@بعرضمالكمنسمعبيهرابنكان"الدصد@

حا
9/2لابهوالتعديعادالحرحفي3 0 بما،يحتجولاحدل@@لملا(.2)2
3الميراال@4/افيالذبيوقال 9 وقالومعرشا،حديطعاحبشققي6رو1
مالا.سسماعهفيتكلموا)"857(:إالتقريبه@فيحجرابن

تحفةمنأئتاهماوالصوابعمرو!بل@:إالحلميةط.الكبرىسالصطبوعليتحرف

الكبرى.منالرسالةوطالأشرات



شابههوماالخطألالثترك@:للعلل
-

5/5ومسلم 2ياثاودوابر)1(،(1614)9 )9272(،ماجهوابن0(،9

4ني!والمثادلآحاا1فيصمعاأبيوابن)7012(،لترمذيوا والبزار3(،0
(15 (6343)والعلميةط.(6376)الكبرى""فيوالنسائي2(،583)و(82

3/4نةعراوأبو5(،9يالجاروداوابنلة،لرسااط. 3 5،)3955(

3/2الاثار"معانيشرح"فيوالطحاوي 6 وابني@715(،العلميةط.وفي5

ط.(015)لهلأوسطأ؟ا"وفي(214)لكير"ا"فينيلطبراوا6(،330)حبان

3/1@الحلية"فينعيموأبوالعلمية،ط.ه(ويلأ.الحديث 4 1،4وه4

1والبيهفي 8 / 1/2و.62 9 (383يالهوالآثار"،السنندمعرفةوفي9

1ويعلالعلميةاط.م@3(2)و 1ويلا(24 2 لبغويوالوعي،ا0ط(63
1واما/49ثمشقاتاريخفيإعساكروابن)1322(، فيوالمزي9،9

4"الكمالتهذب" 4 3 / عيية.بنسمانطريقمن(5001)5

8و2"5/2وأحمد1(،73)مسدهفيالمباركابنوأخرجه.
02

2و لكبرى"ا9فيلنسائيوا2(،ه)ك@روالبزا9(،2لمارميلداوا0،9

بتحقيقي،(2لما5)خزيمةوابنالرسالة،ط.(634ويلاالعلميةط.(637لا

3/4عوانةوأبر 3 5للأ6 /6والبيهقي4(،12)الكبيرأ"فيوالطبراني9(،5

1 2/6"للوصلالفصل@فيوالخطيب8،2 8 2/58والهجرةط.9 ط.2

49/1@ثمشقتاريخ9فيعساكروابن)7472(،والبغويالعلمية، 9،9

5/4الكمال!تهذيب"فيوالمزي 4 معمر.طريقمن(5001)4

3/4عرانةوأبوما(،15)الرزاقعبدواخرجه: 3 طريقمن(9755)6

)مقرونيأ.عيلأوزاوامعمر

5/0وأحمد)2589(،لرزاقاعبدوأخرجه: 8/1ريلبخاوا8،2 9 4

2هلبزار@وا@@6764@ 5 3/4نةعراوأبو@،8 3 6/1لبيهقيوا)5955(،6 72-

2 1 جريج.ابنطريقمن8

1ياالرزاقعبدواخرجه: )مقرونين(.جريجوابنمعمرطريقمن(930

5/1والبخاري5/10،2أحمدواخرجه: والطبراني)3824(،87

2/6للرصلأالفصل"فيوالخطيب)214(،الكبيرا"في 9 الهجرةط.1



=

ث@لف@اثد@لعللفي@لجامع

8و 2 7 حفصةابيبنمحمدطريقمنالعلمة.@2-828/

3/6لدارفطنياوأخرحه. طريقمنلةلرسااط.(3"2ولاالعلميةط.1
صالحبنومعاويةحفصةأبيبنمحمد

(2)
)مقرونين(.

02)ماجهابنوأخرجه: ط.(0638)الكبرى!9فيوالنسائي3(،7

3/4عوانةوأبوالرسالة،ط.(6347)والعلمية الشرحفيوالطحاوي3،6
3/2الاثار"معاني 6 الكبير@"فيوالطبراني)5715(،العلميةط.وفي5
4/6والدارقطني)214(، /6والببهقيلرسالة،ا.@(4065)ولعلميةاط.9

2 49/2"دمقتاريخ"فيعساكروابن1،8 0 0

يريدبنيون@طريقمن

/3الاثار"معانيشرح9فيوالطحاوي)7012(،الترمذيوأخرجه
2 6 البرعبدوابن)193(،الكبير""فيوالطبراني)7715(،العلمية.@وفي6

5/8وه49/002"دمثقتاريخ@فيعساكروابن4/01،2التمهيد!"في من2

ثيربنهيمطريق

بحجق@.شهابابنفيليسدوهشمالبر:عدابنقال

3/6رقطنيلدااوأخرجه: لة،لرسااط.ول@203(لعلميةا0ط2

2/6للوصلاالفصل"فيوالخطيب5/9،1"النبوةالرلائلفيوالبيهقي 9 2

8والهجرةط. 2 8 /2-8 2 @مثقاتاريخ"فيعساكروابنالعلمية،.@9
49/2 0 0

صالحبنزمعةطريقمن
ط.(6345)والعلميةط.ك@6(8)الكبرى!@فيالنسائيوأخرجه:

3/4نةعواوأبولة،الرسا 3 من(412)الكببر!"فيلطبرانيوا)4955(،5

(2)

(3)

(5)

ومر.

وهو؟

تهروا

ةومو

.(5826)النقرجا@@يخطئصدوت@

.(6762)لت@ربب@ا@أومام!لهصدو@،

.(7919)التقريبه"قلبلأ،وممأالرهريعنرواتهفيأنإلاشقف

فيجاءوا@لا(.2@الاتقريس@الخفياوالارسالتجرتبت،ال@قض
لجبن!.@ملينو@رثلا"ةالزيادةمن

.(2035)يقريسها@ضميشه!



شالههالخطا@مالل@ضثعكتلالعلل
-

خالدبنعقيلطريق

بديلبناللهعبدعن(631)الطيالسيوأخرجه:

صالحبنزمعةطريقمن(412)الكبيرا"فيالطبرانيوأخرجه:
)مقرونين(.بديلبناللهوعبد

ط.(463ولىالحلميةط.(6377)الكبرى@"فيالنسائيوأخرجه:

/49"@مثقتاريخ"فيعساكروابن)214(،الكبيرلأ9فيوالطبرانيالرسالة،

1 9 الهادبناللهعبدبنيزيدطريقمن9

ط.(2759)له"،لأوسطا"وفي(124)لكبيرأافي،نيلطبرااوأخرجه:

من49/102ثمثق!تاريخ"فيعساكروابنالعلمية،ط.(2738)والحديث

حسينبنسفيانطريق

يخسانبنصالحطريقمن(412)الكبير@"فيالطبرانيوأخرجه:

أبيوابنجريج،وابنلأ@زاعي،واومعمر،عيية،)ابنجميعهم:
لها@اوابنبديح،بنواوعقيل،وزمعة،وهيم،ويون@،ويضومعاحفصة،

بنعمروعنالحسين،بنعليعنالزهري،عنوصالح(حسين،بنوسفيان

به.زيد،بنأسامةعنعثمان،

الهرو@منصوربنيحيىالحديثهذاعلىالزهريوتابع
(6)

الحاكمعند
2/2 4 به.زيد،بنأسامةعنعمان،ب@عمروعنفيه:وقال0

الزهري.أصحابجمهوركرواية

يخرجاصا.ولمالإسناد،صحيححديثهذا9الحاع:وقال

مر.كماالزهريطريقمنولكنخزجاه،بلقلت:

وهو.(1)

ومو.(2)

ةوهو(3)

ةوهو(4)

ةوهر(5)

.(4665)لانفرسهثشانفقط

3لادالتقرجابخطئأعدوت 22).

)كلثس(لتتريباا"@كنر"نفتي

.(2437)لالتقريباباتفاقهماالزهريعيرفينقة

ك@5753.دالمتظمانفته"وهوللا(ل@م@2(.دالتترببثبظنففي



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

:(5001)444/5@الكمالتهذيب9فيالمزينقلهفيماالثافعيقال

أ
بنعمروهودانماعثمان،بنغمرقال:أسامي،ئلاثةفيمالكوهم

وقال:ال@لمي،الحكمبنمعاويةهوانمادالحكم،بنغمروقال:عئمان،

صخفقال:روايةوفيلرير..بنالعزيزعبدهولانصاقرير،بنالملدعد

عتيك،بنجابروفيعثمان،بنعمروهو@)تماعئماتبنغمرفيمالك

عتيكا.بنجبرهولاتما

وابن)5361(،"العلل"فيحاتمأبيابننقلهفيمازرعةأبووقال
49/2دمى،تاريخ9فيعساكر يقرل:ومالكعمرو،يقولون:@الرواة:04
عئماندا.بنعمر

مالك..فيهوهموهم،مالكحديت":(2107)عقبالنرمذيوقال

بنعمريعرفولاعثمان،ولدمنمشهورهوعفانبنعثمانبنوعمرو

عنمان!.

4/1التمهيد!"فيالبرعبدابنوقال 14-1 ةمالكقالهكذا":15

وقدعئان،بنعمرويقولون:شهابابنأصحابوسائرعثمان،بنعمر
أوعئمانبنعمرعنفيه:فقالالئك،علىمالكعنبكير،ابنرواه
وتابعهيحيى،روىكماعئمانبنعمرمالكعنوالثابتعثمان،بنعمرو

ابنوذكرعثمان،بنعمروعنفيه:القاسمابنوقالالرواة.وأكثرالقعنبي
لاترانيأن@:بنمالكليقالله:قالائهمهديبنالرحمنعبدعنمعين،

شهابابنفأصحابعمرو...@اروهذهعمرثارهذهعمرومنعمرأعرت
بنعمروعنالحسين،بنعليعنالحديث،هذافييقولونمالك-غير-

بنعمرعنشهاب،ابنعنفيه:يقولومالكزيد،بنأسامةعنعئمان@
وافقهوقدزيد.بنأسامةعنعئمان،

(1)

القطانسعيدبنويحيىالمئسافعي،

لهيقالابنلعثمانكانقدوقال:يرجع،أنوأبىعمر،هوفقال:ذلكعلى

كمامالكوهمبتنالمتصي)نبلخالفاهأنهمافيهوالصوا@السطرعفيمكدا(1)



شابههالخطا@مالالثترقى:لملل@
=

لاالغلطولكناتفانا،دحفطأكبرهبهبقاسيكادلاومالكداره.وهذهعمر

وعمرإلاالإسنادهذافييكونأنيأبونالحديثوأهلأحد،منهيسلم

مالكأإنله:قيلأنهعييفبنسفيانعنالمدينب،بنعليوقالبالواو،

لقدسفيان:فقالعثمان،بنعمر@لكافر!@لملميرثلا@حديط:فييقول

عمانا.بنعمروإلاقالنحصامه،وتفقدتهمرةوكذاكذاالزهريمنسمعته

ا/الصحيحين!رجالببنالحمع"كتابفيالكلابافينصرأبووقال

3 عمر،مالك:وقالالمدلي،الامويالقرثيعفانبنعثمانبنعمرو":67

فيمهوهمجمتن@مالكأإنوقيل:

1الحديش@:علمأنلامعرفة"فيالصلاحابنوقال 71 7 1

بضمعثمان-بنغمرقولهفيالثقاتمنغيرهمالألافخال@بتحقيقي:

منرواهمنكلأنالتمييزإ:"كنا@فيالصحيحصاحبمسلموفكرالعين-

أنوذكرالعين-بفتحيعني:عئمان-بنعمروفيه.فالالزهري،أصحاب

وعمرويخالفونم@أئهمعلمكأنهعثمان،بنعمردارإلىبيدهيثيركانمالكا

بفتحعمرو-هوصإثماالحديثهذاأنغيرعمانولدجميعأ:وغمر
@ا.أعلمواللهفيه،بالوهممالكعلىوغيرهمسلموحكمالعين-

6/1الأوطار!نيل"فيالثوكانيوقال مسلمأإلاالجماعةدرواه:92

"ئيئلشاوا

9فيالذهبيوقال
4/4النبلاء@اأعلامسير بنلكطيقوللأكذا:01

فكلهمشهاب،ابنعنفرووهثقات،عثرةوخالفهعثمان،بنعمرأن@:

49/2دمنقالتاريخديعساكراب@ونقله(1) 0 واختصر.4

1قري@!فانطر:النسصأهلمنللجماعوهذا(2) أنسابجمهرةو@0،4
7لعربا 5

أنفادعىالتقىميتي@يةالن3@وك@022.الميرادالبدرليالملقنابنوقال(3)

وكذاالمرائض-با@يعي:الباب-نا@فييخه،دهوعحيب،وهويرو@لممسلحأ

9/5الأصرلهجمع@فيالأثيراللن 9 هرويخرجس@الناليأدمادعىكث@()ا9



=
@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

عمروإ.الصحيحين:فيهووكذلكعثان،بنعمروعنقال:

4يلاعقبالتقريمه"فيحجرابنوقال عفانبنعئمانبنعمر9:(94

فيوتالعمرأ،بقوله:مالكتفردعمرو،صوابه:زيدبنأسامةحديثفي
4التهذيبطتهذيب" 0 8 /7-4 عنالمدني،عفانبنعئمانبنعمر":09

عنالزهري،عنمالك،قاله@لكافر"@لسلئميرثلا"بحديث:زيدبنأسامة

عثمان@بنعمروعنعلي،عنالرواة:عامةوقالعنه،الحينبنعلي

الباري،فتح"فيوقالعئمانإ،بنعمرومالك:عنقيلوقدالمحفوظاوهو
عمروأنالزهريعنالرواةواتفق"ل@676(:عقب

(1)
أولهبفتحعئمانبن

وشذتالميم،وفتحأولهبضمعمرقال:وحدهمالكأأنإلاالميم،وسكون
الجمهور..وفقعلىمالكعنيرواياتوفقه،علىمالكيخرعنروايات

علوم"فيالصلاحابنذلكعدوقدمالك،روايةالبخارييخرجولم
الحديث

(2)
نظر..وفيهالمنكر،أمثلةفيله

أوي@.أبيابن@اعثمانبنداعمرقوله:علىمالكأتابموممن
49/2ثمثق،تاريخ"فيعساكرابنفاخرج: 0 بنيحيىإلىب@سناثه2

عئمان؟بنعمرويقولون:أوي@:أبيلابنقيلقال:أتهيحيىبنمحمد

حديث:عقبمذاوذكرداره،هذهأعلم،نحنعثمان،بنغمرهولا!قال:
@يرثلا"

الكمالهتهذيب"فيالمزيهذايحيىقولونقل@لكافر".@ض@لم
4 4

ذلك.ردابنإ4لا

49/2دمى"تاريخفيإعاكرابنأخرج:فيما 02-2 0 إلىبإسناله3

ولذلك)كمر(،باسمالقرات-عدلالباس-اخيةتكتب)ع@رو(الواو@ياثةز(1)
مموعة)غ@ر(لأدتلت@؟ملاالمنصوبالتنوي@عدأماوالجر،الرمععدت@
زيمتهاوتروطوتوينها،صر@ايعكنمسوعفكير)عمرأ(وتنون،لاالصرفمن
يقرنأويصغر،أوضمير،@ل@يضافوألاعلم،اسميكودأن)عمرو(.اسمفي
ملا.الإملاصا؟فينحطئ@يلاانظر:فيبا.يكوررلااقرلف،ا@أب@

1الحديشه.علمأنلادسرفة(2) 7 0

شحمقي.



شابههوماالخطالثترك@:لالعللإ
-

بهمايحتجلاواحد،أوي@ابيوابنمالكدوسماعقول:المديببنعلي

ثتأ،كانمالكاانمعأثبت،عثمانبنعمروعنقالوا:الذينهؤلاء.على

عثمان!.ب@كمردارهذهيقول:وكان

ولاعئمانبنعمروفكردونالزهر@طريقمنالحديطهداوردوقد

عثمان.بنغمر

(1637)و(0637)لكبرى@ا"فيثيلنساوا3(،000)الدارميفأخرجه:

معجمهفيالأعرابيوابنالرسالة،ط.(6338)و(6337)والعلميةط.

ط.(005ولاالحديتط.(3105)@الأوسط9فيوالطبراني1(،383)

49/2دمق!تاريخ"فيعساكروابنالعلمية، 0 االئورجمدسفيانطريقمن1

بنعليعنالزهري،شهاببنمحمدعنعيسىبناللهعبدعن

عثمان.ابنيعميروولاغمرذكربدونبه.زيد،بنأسامةعنالحسين،

ثلائةخالفأنهإلانقة،كانو)نعيسىبناللهفعبدشاذة،روايةوهذه

عثمان،بنعمروعنالحسين،بنعليعنالزهر@،عنرووهراويأكر

ثبك.فيهواءوما@ودهاالمحفوظةالروايةهيوهذه

1/1الأسرات!تحفةوانظر:إ 7 1لا5 المسانيد@1/642جامع9و3(،1

7/2المنيراالبدرو")022(، 1/2الصند"أطرافو"2،0 4 )111(؟4

1الحبير!اقلخيص9و 8 9 1للا3/ 3المهرقماإتحافو"5(،3 0 6 / ا/و(17يلأ1

3 0 .(1675)لاالغليلإرواءو")كلاا(،7

حدثنافال:وكيع،روىمارمتنأ:سندار@ريهفيهوهموسما@

بنعئمانعنالمهلب،أبيعنقلابة،أبيعنأيوب،عنسفيان،

ثمالب.فيالقرانيقرأكانأته@ه:عفان

وكيع،طريقمن(400)"الفاصلالمحت@"نيالرامهرمزيةأخرجه

.(3523)التتىجادثققااةومو(1)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

وكغلمخالفةيصح.لامعلولاأنهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا@تول:
سفيان.لأصحاب

طريقمن(400)عف"الفاصلالمحدث"فيالرامهرمزياخرحه:فقد
بيانها-سيأتيقصةويهأبان-بنالعزيزعبد

لبيهقيوا)004(،عقبلفاصل،االمحلثفيإلرامهرمزياوأخرجه.
طريقمنالرشدط.(9871)والعلميةط.(5712)الإيمانههشعص"في

عبيد.بنيعلى

.(5949)لرزاقاعبدوأخرجه:

أيوب،عنسفيانعنالرزاق@وعبدويعلى،العزيز،)عبدتثلائتهم
ماأهونإنقال:ز@كعببنابيئعنالمهلبأبيعنقلاتجعأبيعن

نمالب.فيالقرآنختم
يعلىبهوحدثنا":(401)قبيل"الفاصلالمحذث9فيالرامهرمزيقال

(3)اللهوعبيد
عنقلابة،أبيعنأيوب،عنسفيان،عنوقبيصة،نعيموأبو

أنإلائمان،فيلنقرؤةإئاقال.ز@كعببنأبيئعنالمهلب،أبي

أبيئإ.عنرجل،عنقلابقعأبيعنقال:يعلى،
سفيانعنبروونهالرواةمنستةخالفقدوكيعيكونهذافعلىةقلت

عثمان.عنولي@ل@نه،كعببنبيإلى(بماسناثه

سفيان.تولعوقد

فيوالرامهرمزي3/37،9@الطبقات1فيسعدابنأخرجه:فقد
7/2ثمثق!تاريخ"فيعساكروابن)004(،عقبلأالفاصللأالمحدث 4 من1

زيد.بنحمادطريق

معمر.معضرونأالرراقعدروايةيرجاء

الرامهرمزي.دلكيل@أشركماسامارجلص"يعلى.روايةني
شابغاللهعدأنةأيأيوب،صرواهلاتماسف@اد،عنالحديتيرولمائهبميد

طريقه.تخريجوسياتيعسراويأولي@الحديت،مذافيلسفياد



شابههالخطأ@مالالخترث@:للملل
-

تاريخ"فيعساكروابن3/37،9الطبقالط"فيسعدابنوأخرجه:
7/2@دممنمق 4 وهيب.طريقمن1

المحذث"فيمهرمزيلراوا3/37،9@لطبقاتا1فيسعدابنوأخرجه:

7/2"دمقتاريخفيإعساكروابن)004(،عقب"الفاصل 4 طريقمن1

عمرو.بناللهعبيد

طريقمن(400)عقب@صللفاالمحذثا1فيمهرمزيلرااوأخرجه:

ابن

5لاالرزاقعبد )مقرونين(.والئوريمحمرطريقمن(94

مسندهفيالجعدوابن)التفسير(،(155)منصوربنسعيدوأخرجه:

شعبة.طريقمنالفلاحط.ويه.21(العلميةط.(1172)

والئوري،ومعمر،علبة،وابنا@عوعبيدووهيب،)حماد،سبعتهم:

@ه،كعببنأبيئعنالمهلب،أبيعنشلابة،أبيعنأيوب،عنوشعبشأ
القرآنيعني:ئمانفيلنفرؤهإناقال:

ووهيباوشعبة،وحمادأ،ومعمرا،سفياناننقدمماوحاصلقلت.

وأ@رذوكغ.رواهكماعثمانعنولي@كعب،بنأبيئعنروايتهعلىاتفقوا

الحديت.هذافيوكغوهمتبينالرامهرمزفيفكرهاقصةهنا

عتبةأبيطريقمن(400)"الفاصلالمحدث"فيختاأخرجفقد

حدثناوكغ:فقالالجراح،لنوكغعندكنا"قال:العكلي،هارونبنالليث

عفان:بنعثمانعنالمهلب،أبيعنقلابة،أبيعنأيوب،عنسفيان،

بنحمادحدثناالضبي:ضطهربننوفلفقالئمان،فيالقر@نيقرأكانأئه

كانأتهكعب:بنأبيئعنالمهلب؟أبيعنقلابة،أبيعنأيوب،عنزيد،

ابنحدئنانوفل:فقالسفيان،بمثلتأتلموكيع:فقالثمان.فييقرؤه

أفي،بلحبلصنادهاطهعيدروايةفيوحاءزيد،برحمادطريقسنسحدابنوراية(1)
كانأئه"كصبنأبيئعنوب،صروايةليالي.ثسانفيالقرتنماترأأناأتاقال:

سغ.لييختمهالداريتميموكانليالي،تمادفيالقر@ديختم



=

@للفعالد@لعللفي@لجامع

لاووكغ:فقالأبيئ،عنالمهلب،أبيعنقلابة،أبيعنأيوبعنعلية،

عنأيرب،عنسفيان،عىابان،بنالعزيزعبدحدثنانوفل:فقالأيضأ.

بالعشي،كانفلمادعوه،وكيع:فقالأبي.عنالمهلب،أبيعنتلابة،أبي
أبيا.عنأوعثمان،عناجعلوهةوكيعقال

أبيبينالصواب-علىالإسنادأي:بالانقطع-الحديثهذاأعلوقد
@يحاتمأبيابننقلفقدوأبي،المهلب

1/1والتعديلاالجرحمفدمة" 3 4

منيسمعلمالمهلبأبوداقال.ثهاشعبةعن(515)له@ا،المراسيل@@وفي

.@كحبلنابيئ

أبيابنعندرواهإذالثقفي،الوفابعبدجميعاالرواةهؤلاءوخالف
فيالقرانيحتئمكانأتهةابيئعنقلابق@أبيعنايوب،عنمأ655)شببة
سغ.فيالقرآنيختمكانالدارقيتميمأد)نثماني،

فكيفأبي،منيسمعلمالمهلبأباأنتقدمفكمامعضل،وهذاقلت:
موضعينفيمنقطعاسيكونوحيئذالإسناد،منأيضأالمهلبأبااسقطوقد
على

بنهئامعنيون@،بنعيسىروىمار@ويه:لحيهوممومما

قالقال:هريرة،أبيعنسيرين،بنمحمدعنحسان

@ستقاءومنقضاأ،عليهفليس4القيفوعه@من@جمز:اللهرسول

"فلبقض

2/4أحمدخرجه:ا 1لالدارميوا9،8 لتاريغا"فيلبخاريوا2(،7
1/9الكبيرا 02)ثاودوابو2(،15)5 والترمذي1(،67للاماجهوابن8(،3
4أبيهمسندعلىزيا@اتهفياحمدبناللهوعبد)027(، 9 8 فيوالئسائي2،/

يركماميرين-بنمحمدفيالاسأتبتحتانبنهتامانمى3الرعلى(1)
7لاالتقرب1 منالعلل،علمثارهروهذاحطئصمنينعلامنادإلا(-(28

النقات.أحالمحبتديالخطأيينأنهفبهماأحود

أحمد.الإممروايةلفط(2)



شابههالخطا@صالالثترل@:لالحلل
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)583(،لجاروداوابنلة،الرساط.(7113)ولعلميةاط.(0313)لكبرى"ا"

/2@المعانيدشرحفيوالطحاوي@تحقيقي،(1961)و(1960)خزيمةوابن
داتحفةوفيا(لملأ.)لهالمشكلا،شرح"وفي(3333)العلميةط.وفي97

ا/الحديمهغريب"فيوالحربي)8153(،حبانوابن)5631(،الأخيار!
2 ا/والحاكمالرسالة،ط.(2732)والحلميةط.2/831والدارقطني7،6
4 4/2والبيهقي2،7 "الكمال@تهذيبفيوالمزي)5571(،والبغوي1،9

2/2 5 الإشاد.بهذايون@،بنعشىطريقمن(1430)1

ماجهابنعندغياثبنحفصهثامعنيون@بنعيسىوتابع

1/4والحاكمبتحقيقي،(1961)عقبخزيمةوابن)6761(، والبيهقي2،6
2 1 9 / به.حسان،بنهثامعنغياث،بنحفصطريقمن4

قالكماكلهم،ثفاتفرواتهالصحة،ظاهرهالحديثهذالقول:

ابنوتلميذهخزيمة،ابنمنهم:الأئمةمنجمعوصححهالم@/2الدارقطني
3/2خزيمةابنصحيحعلىتعليقهفيوالألبانيوالحاكم،حبان، 2 ط.6

المسندداعلىتعليقهفيالأرنؤو@شعيبوالثيخالإسلامي،المكتب

ماجطابنسننعلى@تعلبقهفيلاروالدكتور2،كه/16الأحمدي!
(1)

3/

1 7 معلوذالحديطهذاأننجدبينماالحديث،تصحيحإلىف@بواهكذا2
بنهثامأوهاممنوعذوهالمتقدمينجهابذةأعلهإذمرفوعأ،يصحولابالوقف

فيالبخاريالإمامقالفقدالوقف،الحدي@.فيالصوابوأنخان،
9الكبير!التاريخ9 5 / بناللهعبدعنهذايروى@)ثمايصح،@الم:(251)1

مداعلىالحكملياحتها"تغيرقدلراالدكتورأنأذكرأنالانصا@ومن(1)

2/9هالترمديجامععلىإتحليقهفيعلالهب@حكميذالحديت، )صححلقال:0
تحل@قيفيمعلتركذلكالأرنؤو@،رسعيبوالألانيالحاكمالعلماء.شالحديت

أدعلىقالمكدامعلول..،،لالحديثكذلث،الأمرولي@صابابنسننعلى

9عمطغألهالكتابأواتلفيكتبالترمذيكتاب 9 دس@نعلىموكتبوقدام6

ام.9ماعامطغأنهماجماالن
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يالفعاند@لعللفي@لجامع

قال:صالح،بنيحيىوخالفهرفعه.هريرةأبيعنابيهعنسعيد،

أباسمعثوبان:بنحكمبنعمرعنيحيى،حدثناقال:معاوية،حدثنا
أيضأ:وقاليولجولايخرجفإئمايفطر،فلااحذكمقاءإفاقال:مريرة

عنهريرفأبيعنوجهغيرمنالحديثهذارويوقدمحفوظأ،أراهلا"

الكبير!الجامعفيإالترمذيتلميذهعنهنقلهإسناثمأ،يصحولاك@الئبيئ
حبلبنأحمدسمعتمحفوظا..يكونألادنخاتداود:أبووقال)027(،

ابنعننافع،عنمالك،عنهذا:فيعوالصحيحشيذامنلي@ةيقول
9"السننمعالمفيإالخطابيعنهونقلهعمر! 6 / الخطابي-أعني:وقال-2
التعليقفيوجاءمحفو@إ،غيرالحديتانبريد"أحمد:الإمامكلاممبينا

فيهوولي@عيسىبهحذثأحمد:عنمهنأوقال"الترمذي،:جامع"على
2البيهقيوقالحديثما،منهوولي@فيه،غلطكتابه، 1 9 وبعض":4/
عنهنقلهفيمامسندهفيراهويهبنإسحاقوقالمحفوظأإ،يراهلاالحقاظ

2/4الرايةأدنصبفيالزيلعي البصرةأهلزعميون@:بنعيسىقال72:9
1لاعقبالدارميوقالالحديشه،هذافيأوهمهثامأأن عيسىقال@:(72

الخلاففموضعفيه،اوهممثاماأنالبصرةأهلزعميون@-ابنيعني:-

صرفغهموقوفأ،محفوطالحديثأنخان،بنهامتوهيمووجههاهنا!،

هثام.فيهتوهموهثم

شيبةأبيابنأخرجه:مافهوالبخاريإليهأشارالذيالطريقأماقلت:
العلميةلهلاط.-2/831والدارفطني6(،06يايعلىوأبو)2729(،

2ويلا(2275)و سعيدأبيبنسعيدبناللهعبدطربقمنالرسالةط.(27

مرفوعا.هريرةأبيعنجده،عنالمقبري،

عةالمرفوالروايةإعلالفينظرئغديخلذالبخارفيكلاموفيقلت:

سدط.ةاتخريجمصالولييأتيوالنيال@طبوعفيهكذا(1)

يقطرإلاصيروىلاالمرفرع،الحديتأنيلى@ثأبرالبخال@سنإشارةهذه(2)
ع@المحفوظوهوسميد،بناطهعد



شابههالخطا@مالالحثترقىةللعلل
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بسبكانإتماهثامعلىدخلالذيالوهمسببو)نالموقوفةبالرواية

الإمامالإعلالمذاعلىالبخاريوافقوقدالمتروك،سعيدبناللهعبدرواية
العلميةط.(3131)الكبرىأ9فيأخرجه:عطاط.طوقفهقال:فقدالشائى

عنالأصزاعيعنالماردبناللهعدطريقمنالرسالةط.(31اوله

موفوفأ.هربرةأبيعنربع،أبيبنعطاء
علىتحليقهفيالحديثفصححفلكالألبانيالعلامةخالفوقد

"
2خز@ماابنصحيح 2 9 بنلعيسىغياثبنحفصمتابعةعلىمعتمدأ3/

4/5@الغلبلإرواء"فيفقالسابقأذكرناهاوالتيبون@، داوإتماة(923)2
عنبرن@،بنعشىبهتفردأتهلظنهمةمحفوظغيربأتهوعيرهالبخاريقال

الذينالسابقينالحفاظالأنمةعنيستبعدلأتهجدأ.بعيدوهذا

المتابعة،هذهعلىيظلحوالمأثهمالأسانيد،منالألوتماتحفظوا

بنعشىتفردلاهثام،وفمهي:عندهمالعلةإنبلالحكم،هذافأصدروا

فييون@بنعبسىفولوكذلكتاريخم@فيالبخارفيبهصزحكمايون@،

علىيدلوممافلث،الدارميلاقرارالبصرة،أهلعنذلكونقلههنامتوهبم

بنأحمدسألالذيثاودأباأنم،لدي@معروفةالألبانيذكرهاالتيالمتابعةأن

صتهفيقالإذلحيسى،حفصمتابعةإلىاشارقدهام،حديثعنحنبل

مئلهإ.هثامعنكيالصبنحفصأيضارواهةإ(2380)عقب

2البيهقيقولأيضأفلثعلىويدل 1 9 لهنفردحديثهذا":4/

لماحفصبمتابعةيعلمونيكونوالمفلو"القرثوسيحسانبنمئام

به.هامتفردبينرا

كمابالمرفرعةالموتوفةالررايةئعللحقد@الابالأحص،الحديثمدافيأي.(1)

الحكى.
وتحريفسقطفيومذا@صنادالأ@راعيابىاثهلحبهدالحلميةط.فيال@دجاه(2)

4الايها@ا:ك@"ير:كتتهساوالطر(4/35الألاسه"السبةمدهفيي@ظر(3) 3



=
يالف@ئد@لعللفي@لجامع

تقدمت.التيالطرقغيرمنالحديثرويوقد

57/1@فىاتاريخفيإعساكرابنفأخرجه: بنعبادطريقمن1

تالقال:هريرفأبيعنسيرين،بنمحمدعنأيوب،عنكثير،

فقدعامداتقياومنيفطر،نلارمضانشهرفي@لقي،فوعه@ن@ي:اللهرسول

@غطرا.
عبادأفإنقبله،لمامتابعايكونأنيصلحولاضعبف،حديثهذا

الحديثمتروك
(1)

أيوب.عنرواهأتهتقدمفكمافيه،اضطر@وقد
57/1ثفى!تاريخ"فيعساكرابنوأخرجه: الزناد،ابيعنعنه1

هريرة.أبيعنالأعرج،عن

شهرزيادة:فيهنف@المتنجهةمنأماالسند،جهةمنهذا
فقدرمضانضهرغيرفيالقيءذرعهمنأنبمعنىحصرفيهوهذارمضاظ

هذامنإلاعلبهاأقفلمالزيادةوهذهبه.أحديقوللاماوهذاأفطر.

إليه.الالتفاتوعدمبرثهكفيلةقدمناهاالتيالعللوهذهالطريق،
رمي،لداواري،لبخاواأحمد،ومنهم:لمحذئيئابذةجهافإعلالإذن،
يضرهولاينفعهلاوالاتقان-الحفظفيهممنوهموالبيهقي-والتسائيئ

المتأخرين.تصحيح
01/1@الأشرافتحفةوانظر:إ 97(194 1/0و.(51 22(4542،)1

15/5@المهرةإتحافو" 4 4/5"الغليلإرواءوأا(،لمما8)4 1(923).

بنشعبةعنالخفاف،عطاءبنالوهابعبدروىاخر:مثال@

عنليلى،أبيبنالرحالنعبدعنعتيبة،بنالحكمعنالحجج،

فبعتهماأخوينببيعفأمرنيسبييك@النبيئعلىقدمقال:@ه،عليئ
فلىتجعهما،@دركهما@فقال:فأخبرته،كتالنبيئاتيتثمبينهما،وفرقت
بينهما"تفرقولاجميعا،وبعهما

3لالالنقرب(1) الحاكم.روايةلفظ(2).(13



شاب@ههالخطا@مالالسثتركلقكللالعلل
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6-3/64الدارقطنيأخرجه: منالرسالةط.(3040)والعلميةط.5

الحارث.أبيبنبسماعلطربق

3/2"لعللا"فيالدارقطنيوأخرجه: 7 5
طريقمن(401)س

)مقرونيه.الفحامالوليدبنومحمدالحارثأبيبنإسماعل

2/5الحاكموأخرجه: 2/2المختارقه"فيوالضياء1،2وه4 7 2

طالب.أبيبنيحعىطريقمن(652)

1البيهقيةوأخرجه 2 7 / الجهم.بنمحمدطريقمن9

عنالههابنومحمدويحيى،ومحمد،)إسماعيل،أربعتهم:

شرطعلىصحيح،كربحديطهذا":2/54الحاكمقالبهالوهاب،عبد

هذافيإطلافاتهعلىزادئخطثهالحاكمأنالملاحظيخرجاط.ولمالنبخين،

حيثشعبتععنالوهاب،عبدتفردبهاأرادولعله"غريب"كلمة:الموضع

نيخفيةعلةعنينبئالتفردومذابحثطولبعدمتابعالهأجدلمإنني
فأمحروالسندهذاكانلوأنالإعلال:احتمالفييزيدومماالإسنا@هذا

منوغيرهماالطيالسيداودوأبوغتدرسيماعنه،الرواةلتوافرسعبةعن

فيشعبةذكرهفيالوهابعبدبوهميقطعومماعن@بالروايةالمشهررين
1فيفقالالوهابعبدوهمإلىأشارخثةالبيهقيأنالسند 2 7 وهذا":9/

عنذكروه،قدسعيدأصحابوسائريذكروه،لمشعبةأصحابوسانرأشبمع

جزموبهشعبق@بدلسعيدذكرالصوابأنيعني:وهذاهكذاا،سعيد

3/2@العلل9فيفقالالدارقطني 7 5
وقالالمحفوظأ،وهو9:(104)س

2الرسطى@2/الأحكام"فيالحقعبد عنشعبقيعنرويوقد":62

2ولالالعللأفيالدارقطنيعلقهماإلا(1) 7 فيوضاحعنلهأا.@س4
حتان

ضعالوولأرمسندة،عليهاأقفلملأنيلها،قيمةلاالستابمةوهذهالأنبري.
فيعليمابنوأشرلمجهول،ة(8344)الميزا@اير@لسانحجرابنقالضحيف،
1الحلتيرقأئهبلىمرمبنجريةترجمة اكانقال.أئهالضويعنونقل0،0

يرحاتمأليابنوذكرهمغملا،،
5والتحدي@االجرح" 3 / يهيذكرولم(175)9

تعديلأ.ولاجرحا



=
يالفعائد@لعلل@لجامعفي

عنالحكم،عنعروبة،أبيبنسعيدحديثوالمحفوظ:الحكم،

بيان"فيالقظانابنفتعقبه"،أعلمواللهعلي،عنليلى،أليبنالرحمنعبد

5/3والإيهابم!الوهم 9 لاصحيحةشعبةروابةأننببنأنوالمقصود9فقال:6

يفرحبمايأتلمنخلانهولكنهالبابا.هذالياعتمدماأولىوانهالها،عيب
الحللا.و""السنن"فيالدارقطنيأسانيدذكرغيربه

عنبالروايةمشهورألب@الوهابعبدفإنتقدمماعلىزياثةلقول:

و)عراضالستة،الكتبعموميرعنهروايتهعلىأقفلمإنيبلشعبقع
الرواية.هذهفيماوهنعلىدليعالروايةهذهتخريجعنالأئمةهؤلاء

إليه.@نارةال!سبقتالذيسعبدطريقأما
1والبيهقي)426(،البزارةاخرجهفقد 2 7 / بنالحسنطريقمن9

بنالحكمعنعروبقيأبيبنسعيدعنالوهابعبدعنالزعمراني،محمد

-.

عندز.الوهابعبدوتابع
97أحمدأخرجه:فقد فيالتحقيق1فيالجوزيوابنما،-1/
2/2"المختارة"فيوالضياء)1941(،الخلاف!أحاثيث 7 طريقمن(651)1
به.عروبة،أبيبنسحيدحدئناقال:جعفر،بنمحمد

أحمدالإمامقالبالارسال،محلولاتهإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا
جامع"فيالعلائينقلهوفيما)082(،المراسيلا"فيحاتمأبيابننقلهفيما

عتيبةبنالحكممنعروبةأبيبنسعيديسمعلم9:(23لا"الخصيل
عتيبتا،بنالحكميدركلم@قال:أتهحاتمأبيعنالعلائيونقل@،شيئا..
والحكمأسلم،بنصزيدديخار،بنعمروعنحذث"قوله:السائيعنونقل

3/2"الحلل"فيالدارقطنيوقالمنهما،يسمعولموغيرهم، :(104)س73

شبناإ.الحكممنبسمعلملوسعبد

3/2دالعللاثيارقطنيالدعلق(1) 7 2
وكندر،الوهابلمبدأخريينمتابعين(104)س

صندفعليماأت@لمأنييخرإسحتى.لنوضعيبالله،عدخالدسمتابعةوهي



شابههالخطأ@مالال@ثترقى:للعلل
=

حاتم:أبيقولعلىبلالحكم،منسمعسعيديكنلمإنقيل:نف@
جاعه؟!أينفمنيدركه،لم

مبهم.راومنجاعوننقول:

1أحمداخرحه:فقد 2 6 /1-1 1اليهقيطريقهومن2،7 2 7 / عن9

له.الحكم،عنرجل،عنسعبد،عنعطاء،بنالوهابعبد

الوهاب.عبدوتوبع

4/2،6الرايقهدنصبفيكمامسندهفيراهويهبنإسحاقأخرجه:إذ

1والبيهقي 2 7 / عنرجلعنسعيد،عنسواء،بنمحمدطريقمن9

به.الحكم،

فلثدل@سعيدأوأنالأول،الطريقعوارلنايتجلىالطريقفبهذا

مارميتهأنغيرحديثه،تحسين@ملأالحكمعنوجعلهالمبهم،الراوي

السابقةروايتهأعلواالذينالمتقدمونالأئمةذلث@ونوحالالهدت،أصابت

1فياليهقينقلوقدبالانقطع. 2 7 / روايةعنقالأتهالخرسانيابنعن9

.@الصوابدوهوالمبهم:الرجلبذكرسحيد

آخر.طريقمنالحديثرويوقد
فيكمالآئار!اتهذيبفيإوالطبري)575(،الجارودابنأخرجه.فقد

14المهرةاإتحات" 3 / 2المحتارفه"فيوالفباء1(،4هيع@15 73 / 2(653)

عنالرقي،عمروبناللهعبيدعنالأنصارياللهعبدبنسليمانطريقمن

علي.عنالرحمن،عدعنالحكم،عنأنيسق@أبيبنزيد
صدوق،فهو.الرقي،الأنصاريسليمانأجلمنمقال؟فيهإسنادوهذا

:(1154)لابنهالعلل!"فيحاتمأبوعنهاقالالروايةوهذهبالقويليى

@االنبيئعنعلي،عنشبب،ابيبنميمونعنالحكم،هو:إنما"

لهاصاصعن"إمحاق.روايةلي(1)

الثها.عدبنلحسلاندالمختارماةمطبوعفي(2)

نخريحه.شاتيلا(.(2591)"لتقربدا(3)



-

@لف@الد@لعللفيالجامع

آخر.طربقمنوروي

لحديثاط.(2582)لأوسطاا"فينيلطبرارا)326(،رلبزاافأخرجه.

عنالحكم،عنالعرزمي،محمدطريقمنالعلمبةط.(2561)و

به.علي،عنليلى،أبيبنالرحمنعبد

فيالمزينقلهفيمامعينبنيحيىقالإذمتروك،هذا:العرزميلكن
عنونقلحديثط،يكتبلالثيء،لي@".(6025)419/6@الكمالتهذيب"

الاعتداال@الميزانفيالذهبيو@قلحديثمه،افاستركقال:أتهأحمدمالإط

3/63 فيالنساليوقالمتروكإ،فيه:اقالأنهالفلاسعن(5079)5
حجرابنالحافظولخصالحديشهمتروك@ة(521)والمتروكوداالضحفاء9

تكونأنهذهتصلحفلا."متروك)8016(:االنقريبا"فيفقالفيممالقول
منابعة.

اخر.طربقمنوروي

4الخيرظإتحات"فيكماشيبةأبيابنفأخرجه. /303(02 78)

عنالحكم،عنليلى،أبيابنعنغياث،بنحفصحدئنافال:

به.علي،

وهوليلى-أبيابنحفظلسوءضعيففهوشاذ.ضعبفإسنادوهذا

أثهحفظهسوءعلىيدلماولعلجدأ"الحفظسيئصدوق"محمد-
الطرقعمومفيجاءتهف@ليلى،أبيبنالرحمنعبدالسند:منأسقط

شذوفه.سببوهذاوعلي،الحكمبينالوساطةالسالفة:

أبوإيىأشارالذيالطريقأما
1/1وأحمد)581(،الطيالسيأخرجه:فقد 2لاماجهوابن0،2 2،)4

3/6رقطنيلدارا2(،1يكهلترمذيوا لة،لرسااط.(1430)ولعلميةاط.6

9/1والبيهقي (1492)الخلافمماأحاديثفيالتحقيق9فيالجوزيوابن2،7

.(6081)ببالنفرادلا(



شابههالخطأ@مالالترك@:الحلل
-

بنميمونعنالحكم،عنأرطاة،بنحججعنسلمة،بنحمادطريقمن

به.علي،عنشبيب،أبي

غريب،.حسنحديطهذا@عقبه:الترمذيقال

طرقفيعنعنوقدوالتدليعالخطأكئيرصدوقحججلقول:

منها:الآخر،الطرينفيسنذكرهاأخرىعلةوفيهكافقعالحديق

3/6والدارقطني)6962(،ثاودأبوأخرجه:ما العلميةط.6

2/5والحاكمالرسالة،ط.(3042)و 9/1والبيهقي1،2وه5 2 طريقمن6

أبيبنميمونعنالحكم،عنالدالاني-الرحمنعبدبنيزيدخالد-أبي
صرذنلثعنعبه@النبيفنهاهوولدهاجاريةبينفرقأنهعلي:عنثبيب،

يخطئصدو@،"الدالاني:خالدفأبوسابقيممامنأضعفهنا

فيالرواةعامةخالفإثهثمبالسماع،هنايصرحولم"يدل@وكانكثيرا،
لأبينقالوا:وادواةوولدهاجاريةبينفر@9فقال:الحديث،متن

واللهنكارتها،على@)مارةالروايةهذهعلللأوهاماهذهلتكونأخوين..!،

داودأبوفلثعلىنصز@ه،عليايدركلمفميمونالئانية:علته

.(2696)عف

7/1لأشرات!اتحفة"وانظر: 2 4/2،6لرايتهاوالفصب1(،0285)6

5-6/152المنير"البدروإ 4/4المسند"أطرافو@2،3 /4و(6335)94

4 7 14المهرظإتحاف9ومملأ(،.4)6 3 / 63وا(41هلع@15 2 / 1(14 77،)1

.(1171)الحبير@3/34التلخيصو@

م@.72)المفريب"(2).(11الهلالتقريبا(1)



-

@لقلبثالثا:

يالف@الد@لعللفي@لجامعى

عناليءتحويلومفاه:)قلب(،منمفعولاسماللغةفيالمقلوب:

وتئبه.الثيءوقلبانقلبوقدقفبأ،يقلبهوقلبهوجهه،

مقلوب:وكلامتقليبا،بيدهوقتبهكبة،إفافانقلب.الثيءقلبتتقول:

وقئبيريد،اثذيوجههعنتقلبهإنسانأصرفكوالقلث:وجهه،علىلب@
الأ@ر!رقبوأث"تعالى:قولهومنهعواقبها،فيونظربحثهاالأمور:

التنزيل:وفيشاء،كيفمافيهاتصرفوالبلاد:الأمورفيوتققبكا(،ةانوبةأ
4،أعنر:ابثد،فينفنهنمبغرزك@فلا

يدلأحدهماصحيحان:أصلانوالباءواللامالقاف"فارس:ابنوتال

جهقهإلىجهةمنشيءرذعلىوالاخروشريفمعكئ@يءخالصعلى

سقطة،منهتفرطلمقيضربلأفلاباقلب1العربي:المثلومنه

معناهاغيرإلىبقلبهافيتلافاها

فيالقلبالأوهام:منونعدالرواةبعضتعتريالتيالأمورومن
المروياتهذهلتمييزالمحذثيناللهوققوتدكثيرأ،هذامثلوحدثمروياتهم.

لمجوراللهرسوللسنةصيانةثالصوابمنالخطأوعزفواالوهم،فيهاوقعالتي

كانواحيثمنها،لي@ماالسنةعلىيدخللاحتىخطأأودخيلكلمن

للحديث.وأدائهمتلقيهمكيفيةفيالنظرمعأحوالهم،كلفيالرواةيتابعون

يكونوقدكليهما،أوالسندفيأوالمتنفيسهوأ،أوعمدأيكونوالقلب
لح@حنهرابأووذكائهالراويحفظلاختبارعمدأ

)تلب(.ماثةالحروسقغوالحرب،و@لاده،@الصحعانظر:(1)
لقلص(.ساثةاللغقهلحمقايي@(2)

2العرساأتالديالمستقصاانظر.(3) 8 6 / 1(01 22).

)غرب(صاثةالعربلان"غرببامرالمحيءالإعرابللأ



سكابههوماالعطاالثترقى:للعلل
=

يهاورفيهأبدلاتذفيانحديخثهو@@الاصطلاح:فيالمقلوبوالحديث

سهوأ"أوعمداكليهماأوالمتن،فيأوالسندفيباخرشينا
إنمالأثهذأ.ش@أومعللأكونهعنيخرجلامقلوبكل"حجر:ابنقال

ممنيوافقمنومعرفةببعض،بعضهاواعتبارالطرقبجمعامرهيظهر

أعلمإواللهفوانالمعللمنأخصالمقلوبفصاريخالف،
و@لاصطححي:@لمعنى@للغويبينحقة@ل@

اللغةفيفهوالاصطلاحي،المعنىفيمتوفرالقلبمعنىأننلاحظ

الزاويفكأنالاصطلاح،فيالفعلهذابهدسميوجهه،عنالثيءتغيير

سوأ.أوفعلهكانعمدأالضحيح،وجههعنوأخرجهالحديثقلب

@هع@محهع

3المقهاط.اختلاتفيانحليتعللدانر(1) 11.

87ححراالنلنكت(2) 4 / 6و.2 24-6 2 تحقيقي.5



=*

@لقلب@نطع

ثالفعالد@لعللفي@لجامع

فيمكنناوعليهفيهما،وتارةالسندفيوتارةالمتنفيتارةيقعالقلب
أنلا:ئلاثةعلىجعله

@لمتن.في@لقلبالأول:

الامناد.في@لقلب@لناني:

كليهما.والإسناد@فمننني@لقلبلت:@ن

@@@هع



المتنفيالقلبةللحثترك@ول@لل
-

ل@ا@@إيع

لمتن+-لأااظلنوعإلأ+6
سنده.فيلاالحديخثمتنفيالإبداليقعأنوهو

التغييريكرنبحيثوالتأخير،بالتقديمالحديخثمتنفييبدلأنةمئل

فهوالحديثخارجمنلفطيزادأنأماأخرى.علىكلمةأوجملةبتقديمإما

مقلوب.لامدرج

بنحمادعناللاحقيعئمانبنعليطريقمنرويماثاله:@

@وونيفي:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنزياد،بنمحضدعنسلمة،
فلأا@هرتكمأنبيائهم،على@ختلافهمقبلكمكانمنثما@ملكف@تركتكم،ما

ما@ستطعنههفاجتنبوهشيءعننهيقكم@ذاما@سنطعتم،فانبعوهبئيء
فوسلمةبنحمادعنبقلبهتفردوالذيمتنه،فيمقلوبالحديثهذا

وكيعطريقمنالحديثهذارويإذاللاحقي،عثمانبنعلي
مهديبنالرحلنوعبد

(4)
زيا@بنئحمدعنسلمق@بنحمادعنكلاهما:

منهلكثماف@تركتكممافووني:@اللهرصولقالقال:هريرة،أبيعن

مانثبعيهبامرف@ذا@مرنكمأنببانهم،علىو@ختلافهمبسؤ@لهم،تبلكمكان

وتابعالثانبضالزوايةفالصواب:فاجتنبوطشيءعننهيتكم@ذا@ستطعتم،
بنوالربيعشعبةزياد:بنمحتدعنالثانيةالزوايةعلىسلمةبنحماد

2لاتوفيثقة،الرقاضي:اللاحتيالحميدعدلنعثمانب@عليئفو:(1) هأ2

6/2"والتحديلدالجرحنظر:ا 5 1له4 6لقش@8/ودا7(،0 5@

العلمية@(2715)والحليثط.ل@ث@2(لالأرسطهننالطرانيةأخرجه(2)

4أحمدكد(3) 7 / 6أحمدعدلا(@2 7 / 2@

رامويهبنلسحاقدالملسية،ط.(1136)والفحح@(1172)الجعدابنعند(5)

9كموملمما،2/6وأحمد)19(، .(131)ا()كثم1



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

القرضيئسلم
(1)(2)

النانبة.بالروايةفرنرةأبيعنزيا@بنمحثدعنفرووه

علىوالنهيمطلقأ،فيهاجاءالأمرأنالأولىالروايةفيالقلبووجه
النهي.و)طلاقبالاستطاعقيالأمرتقييدالثايةالروابةفيوجاءالاستطاعتع
@خر،موفعفيوالمتنالإسنادقلبفداللاحقيعثانبنعليانكما

بنمحقدعنوهشام،ايوبعنسلمة،بنحمادعنانحديتروىفقد

وكيعأ،هناخالففقذافمتنالمقلوبةالأولىبالروايةهرنرةأبيعنسيرين،
زياد،بنمحقدعنسلمق@بنحمادعنروياهاللذينمهديبنالرحمنوعبد

هممنهاخالفعئمانبنفعليمر،كماالثانيةبالروايةفريرفأبيعن
هذاأنكماوالمتن،السندفيهناوخالفهمأبضأ،وحفظاعدثامنةأحفظ

روايةمنإلاهربرفأبيعنسيربنبنئحضدطريقمنيرولنمالحدبث

بنمحمدفيهمولي@فريرة،أبيعنتابعينعدةعنرويفقدعثمان،بنعلي

سيرين.

امأ.67)مةتوفيثقفالبصري:بكرأبوالج@حي،الؤسيضنلمبنالربغفو.

2/4الكمايه@تهنبانظر. 6 .(1901)الكريباو")0451(،الكاششه1و)6581(،5
2/5وأحمد6(،")رامويهبنإسحتىعتد 4/1وملم0،8 0 لأ،ا2)ا()كث@2

5/1والنساتي 1 0

الرسالة،ط(3585)والحلميةط.(35)هالةالالكرىإ،وفي
ربر(1472)الآناراشكلدنرحفيوالطحاويبنحقيقي،(25ل@.حريمةواس

ط@./2والدارقطي7(،503)ر(37"روحبانوابر)564،(،لأيخار!ا@تحمة

4/3والبيهقيالرصالة،ط.(2705)والحلبة 26.

نخريجه.نفدمكمافرنرةأيعىزيا@ضحفدسطربقمنروي@@
ك@19ئلمأخرجهكساالسيببنوصيدالرحنعندبنسلصةأليطريقص@رد@

.(1345)الأخيلى،دتحفةوفيلطاه(الثكلادترحدىوالطحاوي3(،01)(1337)

(551)المنكل،شرحفي،الطحاويأحرحه.كماوحدهملمةأبيع@@روي
ول@315(.(5137)الأخياراشحمةوفي(552)و

2/3أحصدةأخرحهكسائريخرةأبيعنصالحاليطريقصصرري 5 4،9وه5

2لاوالترمذي)2(،ولا(ساجهوابن3(،1لا(1337)7/19وسلم 6،)7

5لاالأخيراتحفة"وفي(554)ر(553)السنكلأدشرحفيوالطحاوي 13)
(2106)جانوابن)0415(،و

ئرنرة.أبيعنالأعرجطريقشرروي



المتنفيالقد@لالخترقى:لحللإ
-

منمقلوبأرويإذمسعود،بناللهعبدحديختأيضا:ومئاله@

بناللهعندعنسلمة،بنشقيقعنالأعمش،عنمعاوية،أبيطريق

جمت:اللهرسولقالأخرى،وقلتكلمةلمجزاللهرسولقالقال:مسعود،
ماتمنأنا:وقلتقال:@الجنةدخلشيئابالتهيشركلاماتمن"

الناردخلشيئأبالثهيشرك

عنة:رواهإذالأعمث@،عنالرواةبقيةمعاويةأئوخالففقد

والالعيالالي،الحسنبنضحئدلرواية(99لاالموطاا"فيسالكأخرجه:كسا
2/2وأحمد)5211(،لحميديوابتحقيقي،(1802)لمشداا@في ريلمحاوا5،8

9/1 56)بعلىوأبو)131(،ا()كث@9ك@1رسلملم@27(؟61 والطحاوي0(،3

وير(550)(54لاالسكلادثرحير
5رللأ(5135)الأخيو"تحفة" ابنو3(،1

.(19)و(18)جاد

فريرةأليعنالثصعندبنالرحسنعندبنالحارثعمالحارتطريقص@روي
(6676)يحلىأبوأحرجتكما

و

8

/2أحمدأخرحه.كسائرنرةأبيعنعمرفأبيلنالرحلئعبدطريقصووي

(1801)لال@افيلعيئال@أحرجتكمائرنرةأديصعجلان،طريقش@رر4ي

2دوأح@)5211(،والحسيديبسحقيقي، 4 7 / 4و2 2 ا(ي@جانوالن7،،1و8

جامعهليسرأخرحه:كمائريخرةأبيعنمنبصلنهسامطريقمنصروي

(02)حبانواص1(،13)(1337)9ك@1ومسلم2/31،3وأحمد2(،لاك@.

.(99)و)ول(لبغويوا@@و@5012@و@12

بالعملالقامعلىالاستطاعةإعطاءجعلواويهفريرفأبيعنر@رهلجميعهم
الزوايةليكماطلقأ،عتةالعنهيالعملإتيانعدمووجوببه،لقيامأموربا@

عنمان@سعليراريهخطاعلىيحىومذاالنايخف

38أحمدضلي@أةالطريقهذهمناخرحه 2 / منرواه(يحلىوألر4،2وه1

3ةدالترحيدافيخزيمةوابنختمق@أبيطريق 5 الرشد@(562)والعلسيةط.9

3وأيضا@سى،أبيطريقص الرشدصط.ولللأه(العلميةط36"-59

أبووخالمهمالزواية.بهنهمعاويةأبيطريقمنجميعهمجنادفبنسلمطريق

فيمندهابرأخرجه:الصواب،علىمعاويةأليعنفرواهثيةأليبنبكر
.(69)"لايسانلا



-

@د@@لف@@@لعللفي@لجامع

البخاريعند:(1)السكريحمزةأبوا-
فدهوابنالبخاريعدغياث:بنحفص-2

خزيمةوابنوالشائيوأحمدالطيالسيعدشعبة:-3
(8)

لخطيبواشيلناوا
خزيمةوابنومسلمأحمدعند:(11)نميربناللهعبد-4

(14)

مندهوابنشيواك

مندهوابنالبخاريعتدزياد:بنالواحدعبد-5

مندهوابنومسلمأحمدعندالجراح:بنوكغ-6

(2)

(6)

9)

سةتونيناضل،نقةةالسكريحمزةأبوالحر@زي،يمودلنئحئدئو:

سه.ا)هلاؤقي؟سأ،ا67)

6هالكساال@6/*تيبنطر@ 2 و@التقرلب@الملاه(،و@الكافم@3(،4

2يرصحيحه 8 / 9صحيحهفي(3).(4497)6 0 / 2(1238).

.(256)سنلهفي(5).(70)لالايما@افي

4ومن@1/344لي 6 4و2 64.

الرسالة.ط.(10لاوروالحلية@(11011)البهرمحا"في
03@الوجد!في 4 3و6 5 الرشد.@(563)و(537)والعلميةط.9
والمتفقم@0811.الالفقيهفي(10)(560)و(558)مدهفي
منحديختصاحبئقفيةالكوفيهنامأبوالخارفي،الهسلانينسيربناللهعدفوة
1لامةنويرالسة،امل هأ9

4/3الكمالادتهديبةانطر 0 ودالتقىسا"3(،2لاالكاششاو"6(،3يلا.6
(3668).

4مشدهفي 2 5 6صحيحهنن(13).1/ 5 / 1(92)(150).

3التوحبد""في 6 0
الرشد.ط.)ملاه(والحلمبةط.0

.(67)و(66)لايمان،@افيا(يلا.(559)ح@@في

.(17)"الايمان"فيي@\((6ملا3)8/731صحيحهفي

4مدهمي 4 3 6صحيحهفى(20).1/ 5 / 1(92)(150).

)ه@(و(67)"لالايسانفي

2عوانةأبيروايةفيروقع 7 / وكغعنحرب،سعليطريقمنمقلوبا(30)1
بهالثصعدعنعلقمضعن@براميم،عنالأعث@،عنمحاوبفوأبي



المتنفيالقلبرلثترقى.لالعلل
=

نالنال:مسعود،بناللهعندعنشفبق،ع@الأعمش،عنجمبحهم

لاماتمنأنا:وقلت@تلى!ثخلشيئابالنهلركمات@منالله-جت:رسول

الجتة.دخلشيئأبالتهيثرك

والمغيرةوسبارالنجودأبيبنعاصمنف@نلكعلىزيادة

الصحتح.باللفظمسعودبناللهعدعنسقيق،عنالحديثهذارووا
هذاروايةفيعددأمنةالأكنرالزواةخالفقدمعاويةأبويكؤنوبهذا

منالخبربمتنأولىنميروابنوشبة"خزيمة:ابنقاللذامقلوبأ،الحديخث

1(4"الحكمأبوشارأبضاونابعهمامعاوية،أبي

قال.ححرالنالحالظأنإلاومتنم@شدهقلبلمامثالامناميصلحمذا.وعلى

الوعد،والمونوتالرعدالمرفرعأنفيالصحيحينميالروايكتخلصوت،
روايةميأنعنفأحدوصشيرحهفيمغلطايرتبمه"دالجمع@يالحميدي3@ز

فلكفيالومموكأدصبالحكى...نم@روابنوكيعطريقصئلم
ص

عدوقعط

السحموط:أدالاساعييلتنلكقبالمك@،وكغطريقسوالاسماعيليعوالةأبي

(1238)عف3/441الربثغابخاريا.اميكماوكغ؟عى

/3طيبةثارط.صواقصوبالإمماعيلإ!ع@انةأبي@السلام:ثارط.ميتب

.(1238)عقب6*

1/4أحسدجمتد 0 4و2 (10410)دالكبير،ليوالطبراني)"905(،يملىوأبي0،7

4ويلأ 2ولاالحديثط.(2232)له"،لأوسطداوفي(101 العلمبة،@(21

1/2للوصل،@المصلفيوالخطيب 19-2 2 2ا-مماوا/الهجرةط.2 0 ط.0

الربغ،أليطريقمن(73)دالايمالمحالي@دهاب@عدوقعلكقك@.1/4أحمد
نفىعلىضلوبأبه.ا@يغدعنوانل،أبيعنوسرة،سارصيخم،عن

روايةخلاتوشيرةسيارعندنحديت-ةعقبهندهابنقالمعاويفأبيرراية

مغيرفا.ع@عوانفأليصروابةالأعمى
.(72)الالايمازرفيمنمهوابن)152(،جانوابن@،@1/4أحمدعد

لنطارقصيرويائنيئووليىثتفابصري.ويقال:الغزي،الحكمأبويار

هأ.ا22)سةتوفيشهاب،

4الالئاش@6/الظر: 3ولالكماال@والتهدب2،1 5 2ه@1 6 يبالتقرو@،5

5:3لانوجد 6 الرضد.ط.)ملأه(والحلسبةط.0



-
@للف@الد@لعلل@لجامعفي

بم@الئبيئمناللفظتينمسعودابنسمعيقال:أندفالجيدالووي:قال

ى،الأخريحفظولمعيهز،النبيئعنوتيقنهاإحداهماحفظوفمبفيولكنه

لموالأخرى،حفظآخروقتوفيإلها،الأخرىوضمالصحفوظةفرفع
ظاهرجمعفهذاإليها.لأخرىاوضمالمحفوظةفرفعمرفوعة،الأولىيحفظ

اللفظتينأرفعفيغيرهلروايةموافقةويخهمسعو@ابنروايتيلين
(2)أن،أالمحفوظاللانماقوله:الإسماعيليعنحجرابنالحافظونقل

معاويةأبوقلبهاتذي
(3)

فيخزيمةابنجزموبذلك9الحافظ:قالثم@وحده..
لأنالنظر،يقتضيهاتذيفووهذاالجماعة...روايةوالصواب:صحيحص

استنباطاإلىيحتاجفلاوفقه،علىالسنةوجاح@بالقرآنثابتالوعيدجانب
ظاهرهإعلىحملهيصحلاإذالبحثمحلفيئهف@الوعد،جانبلخلاف

بقسملاحقوهو@خطأ:المقلوبعنالجديعيوسفبناللهعبدقال
التأويىالهيتكلفولابه،يعتبرولاالمردود،

عنزياد،أبيبنيزيدروىمار@ريه:علىمتنهانقلبومما@

فاضطجعميمونةخالتيعندبتقال:@الا،عباسابنعنكريب،
ثمنيام،ونحنعرضهافيواضطجعتالوسادة،ظولفيالله-لمج@رسول

قلت:صلىفلمايسارهعنفجعلنيفأخذنييمينه،عنفقمتفصلىقام

الله....رسوليا

بهذازيادأبيبنيزيدطريقمن(49)التصييز@فيإمسلمةأخرجه
د.لإسناا

2مسلماصحيحلنرح(1) 9 9 / لكا(.عقب1

طة.ثارط.منوالاناتاللام،داروشمقطت(2)
محاويقا.ألونسخفدفيالمحققوأتوعوانظألو1الفتح.منالمطبرعفي(3)
3/4الريفتحلا( ا.".2/6الحديقعلومدتحرير(5).(1238)عقب41

لكنوزيدلنفيضيرخفيولاكريب،تلايدفيلاأجدهفلمهو!شلييتبينلم(6)
وفاتهماوقربمديان،وشيخه@إن@زيا@أبيريادسيزيدسألهالظنعلىيغد
)ماس(.لاتقريبافيكما@ثققهةوموأعلم.واللهوار@ا،تلاقجمااخماليجعل



المتنفىالقلبةللعثشرل@رلملل
-

ابنأنالمحفوظ:لأنثمقلربمتنهأنإلاثقات،رجالهالحديثهذا

سيأتي-كمايميه-عنكس@النبيفجعلهالنبي-طيسارعنقامإنماه@عباس
لتتابعمحفوظ،غيرعلطخبروهذا":(4لاعفالتمييزا"فيمسلمقال

عنقامإنماعباسابنأنذلك:خلافعلىافقاتبروايةالصحعالأخبار

@اللهرسوليسةوكذلكيمينه،عنأقامهحتىفحولهمج@وواللهرسوليسار

يمينعنيقومالإماممعالواحدأن@هط:عباسابنعنالأخبارسائرفي

يسارها.عنلاالإسام،

الثقاتالرواةمنجمحاخالفيزيدفإنمسلم،قالهماوالصواب:

عنفحؤلهيساره،عنقامإنه"بلفظ:ه@عباسابنعنكريبعنرووه

دينارب@عمروالثانيباللفظفرواهيمينه!
(1)

ا/وأحمد)274(،الحميديعند

2 4-1/46والبخاري2،0 2وا/(138)7 1 2/1ومسلم)958(،7 8 0

1ولاعم@ي@خزيمةوابن)01(،الجارودوابنيلأول(،(763) 52)

1/2عوانةوأبيبتحقيقي،(5331)و 22-2 2 فيالبرعبدوابن)637(،3
1التمهبد"1 6 4 /5.

الأشجاللهعدبنبكيرورواه
(2)

1البخاريعند 7 9 / 6(،يثاعقب1

2/1ومسلم 8 2للأحبانوابن)781(،(763)1 الكبير"9فيوالطبراني2(،6

.(1746)مستخرجهفينعيموأبي)69121(،

سليمانبنمخرمةورواه
(3)

1/1البخاريعند 7 2/1ومسلم6(،يثا9 7 9

2/1وا@84@@763@ 8 1ه@@763@0 ط.(399)الكب@رىافيوالنسائي@،8

الكبير""فيوالطبراني)6262(،حبانوابنالرسالة،ط.(3ويماالعلمية

01)مستخرجهفينعيموأبي)49121(،و(19312) 74).

كهيلبنسلمة@رواه
(4)

2وأحمدللا.72(،الطيالسيعند 83 / 2وممه1

3و 8/8ريلبخاوا4،3 ومسلم)596(،لهلمفردا،الأث@ا"وفي(631للا6

.(5024)دالتقري@هنشهدنفقيومو.

@6527@لنقربس@اثقق@،وهو:،

.(760)يسهلنقرا"@قفه@ومو.(2)

.(2508)يس@نقرانقق@ومر:ا(4)



-

@لفعاند@@لعللفيالجامع

الكبرىا"فيوالنسائي1(،89)وا()@لاو(187)و(181@@763@2/081
بتحقيقي،(5341)خزيمةوابنالرسالة،ط.(39وللاالعليةط.(397)
2يلأحانوابن 1ولا(12العهالكبير"فيإوالطبراني3(،6 812)

.(1745)و(1744)مستخرجهفينعيموأبي)19121(،و(12190)و

كريب.بنرشدينطريقمن3كلأا/أحمدوأخرجه:

2أحمدوأخرجه: 5 7 / الجعدأبيبنسالمطريقمن1

عنوساليأ@رشدين،وسلمفومخرمقماوبكير،)عمرو،ستتهم:

فرواه:ل@عباسابنعنكريبطريقغيرمنالحديثهذاروي

جبيربنسعيد
(2)

(149)والفلاحط.(153)مسندهفيالجعدابنعند

1/13وأحمدالعلمبة،ط. 3و4 5 3و.4 3و6 (171)1/04والبخاري6،9

1و /2ليلنساوا6(،11)ود@اوأبي9(،915)012-7/902و(697)78
معط.2)و(04وللاالعلميةط.ه@.)و(704)لهالكبرى"،"وفي87

2يلاحبانوابني@3(،أماليهفيوالمحامليالرسالة، فيوالطبراني9(،1
1ويلا(12365)الكبيرأإ 2 1وللا(45 2 3/2والبيهقي6(،4 5و8 بنوا9،وه4

1التمهد""فيالبرعبد 6 5 / 5.

الرزاقعبدعندرباح-أبيابنوهوعطاءحديثمنلروي
1/3وأحمد6(،138) 2/8ومسلم6،7 (763)2/831و(921)(763)21

1/2عوانةوأبي6(،01)اود@وأبي1(،93) لكبيراا"فينيوالطبرا2،3
.(1750)مستخرجهفينعيموأبي)19211(،

(4)خالدبنعكرمةصرواه
بنوعبد7(،604)و(386لهالرزاقعبدعند

والدهضيخعنرواه@ؤةدالمسند"علىأحمدبناللهعبدفرائدأيضأصوهو(1)
بعلو.

(2)

3)

.(2278)لتقريبالاففبم@نت،النفة،ومو:

.(4591)لالكريبهفاضلافيصد@ققيوهو:

.(46يملاانفرلب"ل@ف@هومو.



المتنفيالقلبللائشركت@ول@لل
=

1ولاالعلميةط.(1425)الكبرىأ"فيوالنسائي)296(،حميد ط.(42

.(11272)الكبير""فيوالطبرانيالرسالة،

الشعبيصرواه
(1)

2أحمدعد 6 8 1/1والبخاري1،/ 8 وابن2(،7يه5

.(67521)الكبيرا"فيوالطراني)379(،ماجه

ابنعنوالشعأوعكرمفوعطاء،وسعيد،)كريب،خمستهم:

يمينه.عنفحولهيسارهعنقامأنهأحاديثجميعافيفجاءه@،عباس

قالوهم،يسارهإلىفحولهيمينهعنقامأنهعبارة:أنيتينتقدممما

عنالصحاحالأخبارمنذكرنابماصحفقد":(50)عفالتمييز"1فيمسلم

و@يسار،عنأقامهجمتالنبين1)ه@عباسابنأصحابوسائركريب
.@شكنيغيروخطأ

1الباري،فتح"فيرجبابنوقال 9 9 / الحديثهذاذكرهعفب6

."يصحلاوكلاهما9اخر:وحديث

4/3لأسراشهاتحفة9وانظر: 0 4/5و(5455)3 0 4/6و)809،(6 6 6

7/6المهرظإتحاتو")2536(، 7 3/6المسند!أطرافو،لم@،747)9 4

2و(3264) 4 8 /3(3822).

أبيعنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبدروى@خر:مثال@
يقوم،حينفيكبربنا،يكبرهريرةابوكانقال:الرحلن،عبدبنسلمة

جلس،و)ذاالسجود،منيفرغوبعدمايسجد،أنأرادفاد@يركع،وحين

الأخريين،الركعتينفيذلكمثلويكبريكتر،الركعتينفييقومأنأرادلاذا
@،جماللهبرسولشبهألأقربكمإنيبيدهنفسيوالذيقال:ستم،لاذا

الدنيافارقحتىصلاتههذهزالتماالصلاة،فييعني:

2/2احمدطريقهومن)5942(،الرزاقعبداخرجه: خزي@ةوابن7،0

4عرانةوأبوبنحقيقي،(579) 2 7 / 1(1591).

.(3092)الا@ريب@فاضلافمه،مثهور،الثققموهر:(1)

الرزاق.عدروايةلفظ(2)



-

@الف@لهد@لعلل@لجامعفي

بالإسنادالرزاقعبدعنهفرواهمعمر،علىالحدبثهذامتناختلف
المتقدم.والمتن

الدارميعندالسامي-الأعلىعبدابنوهوالأعلى-عبدعهورواه
2/2والتسائي1(،)م@2 6-2/67والبيهقي3،5 أبيعنالزهري،عن8
فلماهريرفأبيخلفصئياأثهما)مقرونين(سلمةوأبيالرحمنعبدبنبكر

ولكربناقال:ئتمحمده،لمناللةسمعقال:رأسة،رفعفلماكتر،ركع
ثثمالركعتين،منقامحينكبرثموكبر،رأسهرفعئموكتر،سجدثمالحمذ،
هذهزالمايح@ه،اللهبرسولشبهألأقرئكمإنيبيد@نفسيوالذيقال:

الدنبافارقحتىصلاته

التلبم@حالوجعلهالقيام،قبلالأولىالحالفيالتكبيرجعلاتهيعني
يعدلافهذاالئانيالإسنادفيبكرأبيزيادةوأماالثانية.الحالفيالقيامفي

أبيوعنبكرأبيعنالحديثبهذاحدثالزهريأنثبتقدلأتهخلافأة
النخاريج.بقيةفيسيأتيكماسلمة

تابعه:القيام،حالالتكبيرفيهاجعلالتيالروايةعلىمعمرتوبعوقد
2البخاريعدحمزةأبيبنشعيب 0 3 / لم@،3للأداودوأبي)308(،1

2/6والبيهقي الوعي،ط.(1732)والعلميةط.(75يلاله"،المعرفة"وفي7
@ههريرةأبيعنسلمة،وأبيالرحمنعبدبنبكرأبيعنالزهري،عن

الأعلى.عبدروايةبنحو
إفران.غيرمنمفرداالحدبثهذارويوقد

/2والثسائي)03(،(392)2/8مسلمعدالأيلييزيدبنيون@فرواه
1 8 1للألهالكبرىأ،وفيأ1 وابنالرصالة،.@(1097)والعلميةط.(09
عنالزمري،طريقمن(86يلا"المستخرج"فييخموأبي)7671(،حبان

الأعلى.عبدروايةبنحول@ه،هريرةأبيعن@وحدهسلمة-أبي
الرحمن.عبدبنبكرأبيطريقوأما

اللارمي.روايةلثظ(1)



المتنفيالقلبرلهضقى.لالعلل
-

)82(،(392)2/7ومسلم)6942(،الرزاقعبدعندجريجابنفرواه

1/4عوانةوأبيبتحقيقي،(57يهخزيمةوابن 2 وا/724(1583)5

.(864)المستخر@!"فينعيموأبي)2951(،

خالدبنعقيلورواه
(1)

2/2أحمدعند 1/2والبخاري7،0 0 0

1/4عوانةوأبي)92(،(392)2/8ومسلم)987(، 2 وأبي1(،580)5
2/6والبيهقي)568(،"المستخرج@فينعيم 2و93و7 الصغرى!،"وفي71

الرفد.ط.(362)والعلميةط.(034)له

1/4عوانةأبيعندكيسانبنصالحورواه 2 5(1581).

بنبكرأبيعنالزمربعنوصالح(وعقيل،جريج،)ابنثلاثتهم:

الأعلى.عبدروايةبنحو@ههريرةأبيعنهثام،بنالرحمنعبد
قبلولي@القيام،حاليكرنالتكبيرأنالصرا@،يتبيىتقدممما

اخمالان.فلكوفيهو؟ممنالوهمكوننحددأنبقي

الحديث،متنعليهاختلفأثهاعتبارعلىمحمرمنالوهمأنالأول:

الزهري.أصحابخالفوأنه

الأعلىعبدخالفأنهاعتبارعلىالرزاقعبدمنالرهمأنوالآخر:

يدلككيرهمنلاالرزاقعبدمنالوهمأنعنديترجحالذيأنعلى

فمانمنهالنقيضوعلىعنه،الأعلىعبدرواهاالتيروايتهعلىتوبعمعمرأأن

الدبريإسحاقأنعنفضلامتالعالهنجدلمعنهالرزاقعبدبروايةروايته

أعلم.واللهوهمه،احتماللينتفيأحمدتابعهالرزاقعبدعنالمصنفراوية
01/3الأسراف!تحفة@انظر: 0 4و.ا(م@62)6 5 8 / 1،)62351(

16/1المهرظإنحاف9و 16/9و(20295)4 6(20444).

لأ.665)الالتفربنش@نفضومو:ا(1)

فلطدإلااليال@أحلمنذكرتهبهساالسبوهداك@3(.ل@التقريطل@ا،وهو:(2)

سمر.ليمفدمالرراقعدأنالدامةمى



=

يللف@الد@لعللفي@لجامع

يصح.ولاالرزاقعبدروايةمنبنحيىهذارويوقد

6لايعلىأبوفأخرجه: حدئناقال:طلحقابنكاملحدئناقال:(02

أنهريرة:أبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدعنسلمق@بنحماد

قام.ئثمكبرالقعدةمنقامو)ذاسجد،ئتمكئريسجدأنأرادإفاكان@تالتبيئ
إسنادوهذا0(:أ6لا@الصحيحة"فيالألبانيعنهقالالإسنادهذا

وابنكاملوفيالتهذيبه،"رجالمنمعروفون،ثقاتكلهمرجالهجيد،
السجود،ثمالتكبيرالسنةانفيصريحنصوالحديتبضر،لاكلامعمرو
مدمنالمقلدينبحضيفعلهلماإبطالففيهينهض،ثمقاعدوهويكتروأته

."القيامإلىالقعودمنالنبهير

@قامثمكبرالقعدةمنقامذاد@9فقوله:كذلث،ولي@حظاله،فالكذا

بنبحبىتكلمفقدمقال،إسنادهفيوالحديثنصح،لامنكرةالعبارةهذه

فيالمزينقلفقدخصوصا،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدروايةفيمعين
6/4الكمال!تهذيب9 6 دشلقال:أتهخيئمةأبيبنبكرأبيعن(61ي@.0

قيلحديثه،يتقونالناسزالمافقال:عمرو،بنمحمدعنمعبن،بنيحيى
ئمرأيه،منبالثيءسلمةأبيعنمرةيحدثكانقال:ذلك؟علةوماله:

هريرقه.أبيعنسلمة،أبيعنأخرىمرةبهيحدث

بنحمادخالففقدهذه،غيرأخرىبحلةمعلوذالحديثهذاإنثم
هارونبنيزيدرواهفقدعمرو،بنمحمدأصحابسلمة

(1)
شيبةأبيابنعند

2/5وأحمدل@.52(، 0 كانأثه@نه:هريرةأبيعنسلمقرأبيعنعنه،2

صلاةاشبهكمأناقال:انصرففإذاووضع،رفعكئمافيكتربهميصلي

.@اللهبرسول

عبيدبنمحمدتابعهالروايةهذهعلىيزيدتوبعوقد
(2)

/2أحمدعند
5 2 به.عه،7

كلا(.89)لاقفرببهعابد،ففن،@قفومو.(1)

.(61الايحمظا@اتقرسه@ئقفوهوة(2)



المتنفىالقد@للهضكت@ولعلل
-

فكماالزهري،خالفعمروبنمحمدأننكارةالحديثبهذاويكفي

فبمقتضىمحمد،رواهمابحلافالحديثهذاروىلطاثهالزهريأنتقدم
ويكونفى@خره.رادهاالتيلالزبادةمحمدحديثئذالمخالفةمذه

والصحاحالسننأصحاب@نعتالأسبا@مذهولعلالزهري،طريقالمحفوظ
اللفظ.بهداالحديطتخريجعنالاعراضإلى

الحفاظ.لمحالمتهحماد؟روايةضعفالادتبين

ةاحتمالاتئلاثفلكفيالوهم؟ممنبقي:

لاومثلهتفرده،اعتبارعلىطلحةبنكاملعلىالوهمحملالأول:

تهذيبفيأالمزيعنهنقلهفيمامعينبنيحيىعنهقالفقدالتنرد،يحتمل
6/1الكمال! 4 ثيء"لي@":(5552)9

بنمحمدلأصحابمخالفتهاعتارعلىفيهسلمةبنحمادوهمو@ل@اني:

عمرو.

أبيعنروايتهفيالكلاماعتبارعلىفيهعمروبنمحمدوهموالثاك:
أنلييبدوالذيأنعلىمتنه،سياقفيالزهريولمخالفتهخصوصأ،سلمة

لدلكعمرو،بنمحمدوهمدلي@منأظهروهمهثليعلأنحماد،منالوهم

عنلروايتهمتابعالهنجدلموالأخيروكامل،حمادبينالوهمحصرنستطيع

أعلم.واللهحماد،
الساعدي.حميدأليحديثمنالأولباللفظالحديثهذارو@وقد

الفلاس-وهوعلي-بنعمروطريقمن(1865)حبادابنفأخرجه:
قال:جحفر،بنالحميدعدعنالقطان،سعيدبنيحيىحدئناةقال

أصحابمنعرةفيسمعتهقال.خميد،أبيعنعطاء،بنعمروبنمحمد

بصلاةآعلمكمأناحميد:آبوآي:تال-قتادةأبوأحدهم@،النبيئ

قال:تبعفلهأكثرناولاضحبة،لهأقدمناكنتماقالرا:ج@،اللهرسول

استقبلالصلاةإلىقامإذالمج@اللهرسوذكانقال:فاعرض،قالرا:بلى،

بما.لاسلا"ة(5603)التقريبفيوهر(1)



-
ثللف@الد@لعللالجامعفي

ركعداف@كبرإ،دنه@"قال:3منكبيمعبهمابحافيحتىيديه@رفعالقبلة،
يقنعممولمرأسه،ينصبولمصلبه،فييعتدذثمركع،حينيدي@صرفعتجر

بهمايحانيحتىيديهورفعحمدمهلمن@لثه@سعوقال:رأسه،رفعثئم

رأسم@رفعثتمالقبلة،رجليهبأطرافواستقبلسجدثتماعدل،ثتممنكبيه،
بلىعظيمكليرجعحتىواعتدلوقحدالشرى،رجلهفئنىكر"@نه@"فقال:

حتىقام،ثتمكترالركعتينمنقاموإناكبرا،@لثه"قال:ثتممعتدلأموضعه

قوزكارجلهعلىوقعداليسرىرجلهأخرفيهاتنقضيالتيالركعةكانتإذا
ثتم

ئتمكبرالركعتبنمنقامو)دا9قوله:أنإلاالصحةظاهرهإسناد
بهخالففقدكذلكمووماالقيام،قبلالكبيرسنيةعلىصريحدليل"قام

رواه:@ذسعيد،بنيحىأصحابعليبنعمرو

5/4احمد العلميةط.(770)المعرفةأ"فيالبيهقيطريقهومن2،4
الوعي.ط.(3248)و

والنسائي(430)والترمذي)268(،ماجهابنعندبثاربنومحمد
.(555)والبغريبتحقيقي،(875)خزيمةوابن3/2

المئىبنومحمد
(3)

.(555)والبغوي0(،3لىالترمذيعد

حكيمبنويحى
(4)

.(3711)البزارعند

.3-3/2الشائيعدالدورقيإبراهيمبنويعقوب

ومسدد
()

.(730)ثاودأبيعند

ويحيى،المثنى،بنومحمدثار،بنومحمد)أحمد،ستتهم:

قال:جعفر،بنالحميدعبدعنسعيد،بنيحيىعنومسدث@ويعقو@،

يبرايم.بنيعقوبمعمقرونأجاء(2)المئى.ب@محمدمعمقرولاجاء(1)
لئر.ب@صسدمعمقررنأجاء(3)

7@االالتقريس@@@عابد،حاف@النتقماةومو(4) 53).

.(6لعاهالاتقرج@حافطاالنففيومو.(5)



المتنفيالقلبلل@ثترك@.لالل@
-

كرةفيوهوسمعتهقال:الساعدي،حيدأبيعنعطاء،بنمحمد

بصلاةأعلفكمأنايقول.ربعي،بنقتادةأبوأحدهمالنبيئ-@ي@أصحابمن

كبرالسجدتينمنقامإذاحتىقال:أقإلىعيه@..اللهرسول
(1)

قرناي:ث

بالقيام.التكبير
وقدفكيفوهمصبيانفيلكفىأحمدالإمامعمروخالففلوقلت:

هذا@ليلأنشكلاهم؟منوهمالرواةمنخمسةأحمد-يعني:تابعه-

علي.بنعمرووهمعلى

مافيهيذكرفلمسعيدبنيحيىطريقغيرمنالحديثهذارويوقد

علي.بنعمروذكر

ه(يمهخزيمةوابن)6531(،الدارميفرواه:
(2)

طريقمنبتحقيقي

السنن-صاحبلي@وهوالدارمي-صحيدبنأحمد

وابن(305)والترمذي)1601(،ماجهابنعندبئاربنومحمد

.(1867)حبانوابنبتحقيقي،ه(لمهخزيمة

ه(لع@خزيمةوابن)391(،و(192)الجارودابنعديحيىبنومحمد

1يلأجانوابنبتحقيقي، 87).

الحلوانيعليبنوالحسن
(4)

.(305)الترمذيعند

ط.وفيالآثار@1/591معانيلأشرحفيالطحاويعدبكرةوأبو

.(1307)العلمية

القزازسنانبنومحمد
()

.2/72البيهقيعند

أحسد.روايةلنط(1)

اتخارلح.بقيةفيياتيكمار(قيبنومحمديحى،بن)محمدمعمقرونأجاء(2)
الحلوالي.عليبنالحسىسعضرولأجاه(3)
(1262)التقريبا1تصال@ألهحافط،تقضوموةايلأ

.(5936)لاتقرسهصحيشه"وهو:(5)



-

@الف@اثد@لعللفي@لجامع

ط.(770)المعر@ه"فيوالبيهقي)037(،داودأبيعندأحمدورواه

الوعي.ط.(3248)والعلمية

والحسن،يحيى،بنومحمدبثار،بنومحمد)الدارمي،ةسبعتهم
بنالحميدعبدعنعاصم،أبيعنوأحمد(سنان،بنومحمدبكرة،وأبو

به.جحفر،

عاصم.أبيطريقغيرمنالحدبتهذارويوقد
الم@معيالصباحبنالملكعبدفرواه:

(1)
(677)خزيمةابنعند

)0781(،حبانابنعنداسامة-بنحمادوهوأسامة-أبو

2/1والببهقي 16.

عنجعفر،بنالحميدعبدعنأسامق@وأبوالملك،)عبدكلاهما:
نحوفذكرالساعدي...حمدأباسمحتقال:عطاء،بنعمروبنمحمد
رواية

علي.بنعمروروايةبنحوالحديثهذاروي
مولىإبراهيمبنإسحاقبنمحمدعن(1866)حبانابنةفأخرجه

حدثناقال:أبي،حدثناقال:السكوني،شجاعبنالوليدحدئناقال:ئقيف،

بناللهعبدبنعيسىقال:الحر،بنالحسنحدئناةقالخيئمة،أبو
بنعباسعن@مالكبنيأحدعطاء-بنعمروبنمحمدعنمالك،

أصحابمنوكانأبوه-فيهكانمجلمىفيكانأثهالساعدي:سعدبنسفل
منالساعديحميدوأبوأسيد،وأبوهريرة،أبوالمجلسوفي-@النبي

بصلا؟أعلمكمأناحميد:أبوفقالالصلاة،تذاكرواوأتهمالأنصار،
كبر....للقيامينهضأنأرادهوإذاحتىاللهرسول

علتان:يخهالطريقهذامنوالحديث

.(4186)س@تقرا"رتح@الصدومو.(1)



المتنفيالضلبلالثشرقى:لالعلل
-

/6الكبير"التارلخ"فيالبخاريلهترجممالكبنعيسىأنالأولى:

9 2له21 6/03والتحديلاالجرح"فيحاتمأبيوابن3(،7 ولم(5531)6
تعديلا.ولاجرحأفيهيذكرا

7/2الئقات!"فيالمجاهيلتوثيقفيقاعدن@علىحبانابنوفكره 3،1

5الكما@هتهذيب"فيالمزيونقل 4 9 / أتهالمدين@بنعليعنل@225(5

إسحاقإ.بنمحمدغيرعنهيرولممجهول،"فيه:قال

أنإلاالتلاميذ،منوستةالئوخمنخمسةلهذكرالمزيلكنقلت:

بنعليبقولأخذأالحال،مجهولفيكونمعتبريوئقهلمأئهفيهالعلة

@لعلةومذهعنهحاتمأبيوابنالخاريسكوتمعوتماشيأالمدين@،

الأولى.
فكحاالإسناد،مذاعليهاختلفقدشجعبنالوليدالأخرى:ولها@لعلة

إلاأخرىمرةورواهخيثمة،أبيعنأبيصعنحبان،ابنعدرواهأنهتقدم

أباه.السندمنأسقطأنه

عندإشكاببابنالمعروفإبراهيم-بنالحسينبنعليرواهفقد

2/1والبيهقي)337(،ودداأبي 0 1

الفرغانيعادبنأحمدوتابعه
(3)

1البيهقيعد 1 8 /2.

خيثمفأبيعنئمجح،بنالوليدبدرأبيعنوأحمد()علي،كلاهما:

بنعمروبنمحمدعنمالك،بناللهعبدبنعيسىعنالحر،بنالحسنعن

فلاتعليلعيالمجررحخلا@نلاةالنظر،0221لمزمةفيححرابنالحافظقال(1)
يكنلمينالأنهالسخار.علىعار@منصلو@ناالشبمينغيرشحسلأبالجرح

وصففلثا@مسالها.منأولىالمجزحقرلو)عسالالمجهول،حيزفيفهرتحديل@يه

حرحنوع@وبالجهالةالراري

ى.713)يهلنقرلاصلوقا1ةوهو(2)

5بغماد"@ت@يخميالخطبعنهقال(3) 3 / الصلئعلنالرمحلهالغرب:ط9

2الالثقاش@8/فيحبانابنوفكرهوالأمانقا، انالميرفيالدمبيكهوقال2،0

6الاكدا@ا 0 3 / سمدو@ها.نهورتومولنتة.:(22لعه1



-

يللف@لئد@لعلل@لحامعفي

مجلسفيكانأتهالساعدي:سهلبنعباسعنمالكبنيأحدعطاء
وأبوأسيدوأبوهريرةأبوالمجلىفي@النبياصحابمنوكانأبوه،يه

أناحميد:أبوفقالالصلافتذاكرواواتهمالألصار،منالساعديحميد

فامللفيامينهضأنأرادهوإداحتىيثنحرو..اللهرسولبصلاةأعلمكم
صرحبدرأباانوالملاحظقدمناه،لماالمحفوظاللفظهروهذابتكبير....

الأخرى،الرواياتفيبالعنعنةرواهأنهحينفيحبانابنروايةفيبالتحديث
أحدهماراويينلمتابعةالأخرىالرواياتالاختلافهذامنالراجحأنعلى

بنمحمدروايةمنالبابلأحاديثأقربحدينهمامتنولأنللاخر،

أعلم.وال@هإسحاق،
و(18921)8/404الأشرافتحفة"وانظر:

0 8 /84(1897،)1

14/8المهرظإتحافو" 1(17450).

عنحكيم،بنالقعقاععنعجلان،بنمحمدروىتخر:مثال@

النميحتهاللين@اقال:جمتاللهرسولأنهريرة:أبيعنصالح،أبي
ولرسوله،ولكتابه،@،@ال@هقال:الله؟رسوليالمققيل:ثلاثا--

@اوعامتهمالمسلمبنولأئمة

2/2أحمدأخرجه. 1يلالترمذيوا9،7 قدر)تعظيمفيلمروزيوا2(،9
1لا"المشكلشرح"فيوالطحاوي7(،يلاالصلاظ الأخيار!تحفة"وفي(43
أبيعنصالح،أبيعنالقعقاع،عنعجلان،بنمحمدطريقمن(5168)

ة.يرهر

حسنحديث@ذاالرمذي:قال

مستوفى.عليهالكلامسيأتي

تعظيم"فيوالمرصزي2/3،4الصغير!التاريخ@فيالبخاريوأخرجه:

3ووهومالا،أخبرني"ا:"2/1للبيهقيالكرىاالننمناالمطوعديجاء(1)
وابهتي.حانوالن@اودأليعندهوكمالاطبنيأحد1صواب.واصح

الطحاوي.روايةلفظ(2)



المتنفيالضدصلالثترقىةللعلل
-

منالطبعتينكلتا(376لاالأرسطا9فيوالطراني5(،47)الصلاةأقدر

أبيعنصالح،ابيعنمقسم،بناللهوعيدالقعقاععنعجلان،ابنطريق
ة.يرهر

/7ئيلنساوا)0992(،2ما/6لكبير"الاريخا"فيريلخااوأخرجه:
5 والطحاويالرسالة،ط.(7775)ولعلميةاط.(7823)لهالكبرى"،"وفي71
فيالنيخوأبو(5169)الأخيارأتحفة"وفي(1440)"المنكلدشرحفي

4/3المحذثينأطبقات" وعنحكيمبنالفعقاععنعجلان،ابنطريقمن2،1

سمي
(1)

به.هريرفأبيعنصالح،أبيعنمقسم،بناللهعيدوعن

لتاريخا"وفي(2990)2ما/6الكبير"لتاريخا"فيلبخارياوأخرجه:
العلميةمأط.754)و(7822)الكبرى""فيوالنسائي2/3،4لهالصغير"،

(1441)@المشكلشرح9فيوالطحاويالرسالة،ط.(1087)و(7774)و

أسلمبنزيدعنعجلان@ابنطريقمن(5170)الأخيار@التحفةوفي
تغليق"فيحجرابنقالز@ه.هريرةأبيعنصالح،أبيعنوالقعقاع،

5التعليق! 7 عنيزيد،بنعطاءعنصالح،أبيعنرواهإنماوالقعقاع":2/

عجلانبنمحمدعلىتدوروهيالصحة،ظاهرهاالأسانيدهذهجميع

أحدالحديثوهذاهريرةإأبيأحاديتعليهاختلطتصدوق@وهو:-

:(750)عقبالصلاقهقدرتعظبم"فيالمروزيقالالأحاثيئ@تلك

كلطهريرفأبيعنصالح،أبيعنالقعقاع،عنعجلان:ابنوحديث"

@دته@ن"الحديث:بهذا@التبيئعنهريرفأبيعنصالح،أبوحذثإتما

عنيزيد،بنعطاءفحدثهمفلك،حاضريزيدبنوعطاءئلانا"لكميرضى

@لنصجتهإتما@لدبن":@التبيعنالداري،تميم

لب@ا.@ل@.المحدفبى،طقاتفيارتحرفالبحاري،روابةفيلبى(1)

6للالالكريبه(2) 13)

الداري.تمبمحديثشأنهالحدي@فيالصماسأنصريحل@ومذا@@@)



-

@لف@الدي@لعللفي@لجامع

5"التعليقتغليق"فيحجرابنقال 7 عنعجلان،بنمحمدرواه":2/

/2فيقالإذأيضاسهيلمنالوهمفجعلعادأثهإلافيمه.فأخطأسهبل،
أنويجوزعجلان،ابنعنسهيل،علىواحدغيرفيهأخطأ@اوقد:57-58

الاخرظ.فيحفظهتغيرلأتهةسيلمنالخطأيكون

هذاروايةفيعجلانابنوهميبينحجروابنالمروزيوكلام

نيثلالا@لكميرضى@لته@ن"حديا:إسنادعليهاختلطقدوألهالحديثص
بحظ.@ل@إتما@لدين9حديق:إسناد

مافهوثلاثا"لكميرضى@ئه@ا@نإليه:ال@شارالحدي@وأما

1مسلمةأخرجه 3 0 / عنسهيل،عنجرير،طريقمن(10)(1715)5

للائالكميرصى@لت@لا@نعرو:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنأبيه،

و@نشب@نا،بهتثركواولاتعبدوه@نلكم:فبرضىئلاثا،لكمويكره
وكثرةوقال،قيللكم:ويكرهنفرتوا.ولاجميعا@لث@بحبلتعتصموا

@لماله.@ضاعة@لسؤ@ل،

9/1"لأشراتاتحفة9ةانظر 6 0(12607).

5/1مسلموأخرجه: 3 عنعوانة،أبيطريقمن(11)(1715)0

بنحوه.سيل،

9/0"لأسراتاتحفة"وانظر: 1لا82 2 79).

بلىيلتفتولمالإسنا@هذابظاهرأخذقدتهف@الترمذيتحسينوأما
1التمهيد""فيالبرعبدابنوذهبعلتعع 1 2 بعلتهالإسنادهذاتصحيحإلى8/

علإ.الكلامتقدمنظرفيهالتصحيحوهذانفسها،

الطريق.هذاغيرمنالحديثهذارويوقد

الثيخأبوطريقهومن)2901(،")ال@ةفيعاصمأبيابنفأض-:
3/1@المحذثبنطبقاتفيإ 1/3الكاملا"فيعديابنوأخرجه:5،1 0،1

1يلأقبيل118/10@العلل"فيوالدارفطني الأولياط@ليةفينعيموأبو0(،9



المتنفيالملبللثتركلتكللال@لل
-

2 4 2 / 1و6 4 2 عنسيل،عنالئوري،سفيانعنمنصرربنبشرعن7/

هريرة.أبيعنأبيه،

لهذاتخريجهعففقالالسند،هذاعلىبالذوذنعيمأبوحكموقد

6/2الطريق أبيعنأبيه،عنسهيل،عنالئوري،حديامنغريب":42
يريد،بنعطاءعنسهيل،عنالئرريأصحابيرواهبثر،بهتفردهريرة،

."تميمعن

5"التعليقتغليقفيإالحافظوقال 8 سفيانعنوالمحفوظ2:9/

قدمنا".كماتميمعنعطاء،عنسهيل،عنالثوري،

@خرطريقمنهريرةأبيحديثرويوقد

8/1التمهيد"فياالرعبدابنقال عنمالك،رواهحديثوهذا":11

رواهكذلكغيهز،النبيعنهريرة،أبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيل

ثإسنادهفيوهممالكأأنوكيرهالجارودابنوزعممالك.عنرواهمنكل

عنيريد،بنعطاءعنصالح،أبيبنسهيلعنرواهعيينةبنسفيانلأن

8/1عقبهوقالتميمحدبثخرجئمالداري!.تميم سفيانرواهوكذلث@@:12

عنسهيل،عنوغيرهمعثمان،بنوالضحاكسلمة،بنوحمادالثوري،

منصحيحعنديوالحديتالداري،نميمعناللبثي،بزيدلنعطاء

بنصزيدحكيم،برالقعقععنرواهقدعجلانبنمحمدلأنةالوجهين

عنهريرفأبيعنصالح،أبيعنكلهممقسم،بناللهوعبيدأسلم،

بنوالقعقعأسلمبندفعنعجلان،بنمحمدعنالليث،ورواهييم.التبيئ

بنمحمدعنبلال،بنسليمانورواههريرة.أبيعنصالح،أبيعنحكيم،

هريرة،أبيعنصالح،أبيعنمقسم،بناللهوعيدالقعقاععنعجلان،

واللههريرة،أبيعنأبيه،عنسهيل،عنمالك،روايةيعضدكلهومذا

"اعلم

(704)الالتقربصدوق،ةومو(1)

أخرى.مرةصانتهعنيحيماعجحن،النطريقناثةتق@موقد(2)



-

@لف@ائدي@لعللمي@لجامع

33أحمدامسند"علىتعليقهفيالأرنؤوطشعيبالثيئوقال 6 / 13:

عيسى،بنمعنعنهرواهفقدفيه،عليهفاخنلفأن@،بنمالكعنصروي"

نافعبناللهوعبدوهببناللهوعبد
(2)

بن@زيادخالد،بنومحمد

أبيبنسهيلعنعنه،فيه:فقالوامخشيبنحاتمبنوأحمديونر،
بنبثرروايةمنالئوريسفيانوتابعههريرة،أبيعنأبيه،عنصالح،

بناللهعبدرواهوكذاهريرة،أيعنأبيه،عنسيل،عنفرواه:كه،منصرر

عنفقال:3قابنعليعنهصرواهسهيل..عنالمديني:نجبحبنجعفر

تميمإ.عنيزيد،بنعطاءعنأببميعنسهيل،
بنعليعن(2990)2ما/6الكبير!التاريخ"فيالبخاريرنفلقلت:

عنمالك،عنعمر،بنعئمانكتابفيأنفبلغني"قال:أتهالمديني

@ه.النبيئعن@تميمعنعطاء،عنسهيل،

ذكرعقب(53)مالكافيهاخولفالتيالأحاديث"فيالدارقطنيوقال
سعيدبنويحيىالتيمي،سليمانمنهم:سهبلاصحابخالفه"مالد:طريق

بنوخالدمعاوية،بنصزهيرعيينقيبنوسفيانالثوري،وسفيانالأنصاري،

بنو)براهيمكثير،أبيبنجعفربنومحمدالحميد،عبدبنوجريرالله،عبد

تميمعنالليثي،يزيدبنعطاءعنلسهيل،عنرووهوغيرهمطهمان
رىأ.لداا

الوجه.هذاغبرمنالحدبثهذاوروي

تعظيم"فيوالمرصزي)26(،لأستارأاكثففياكماالبزارفاخرجه:
2/6النعليقأتغليق"فيحجروابن7(،هول@(757)الصلاقطقدر 0

طربقمن

عمر.ابنعنونافع،أسلمبنزيدعنسعد،بنهثام

المسندفيوالقضاعي)7111(،معجمهفيالأعرابيابنوأخرجه:

1/2"دالكاملفيعديابنأخرج@(1) 8التمليتى"شغليئفيحجرراب@9،6 / 2@

5التعل@قا@تفليقفيحجرابناخرجه.(2) 8 /2.
1/3@الكاملافيعديابنةأخرجه(3) مخثيا.@حمدس@لى.عنهتحر@وقد.01



المتنفيالقلبةلالخشرك@لالحلل
=

2/66التعليق،تغليق"فيحجروابنا(،لا"الشهاب طريقمن1

عمر.ابنعننافع،عنسعدبنهام

حجر@يوابن2/3،5الصغير"التاريخ@فيالبخاريوأخرجه:
تغليق"

2/6التعليق! 0

عمر.ابنعنأسلم،بنزيدعنسعد،بنهامطريقمن

بروايةانفردفدوهامسعد،بنهثامعلىالحديطهذامدارقلت:

فيالمزيلقلفقدالتفردةيحتمللاولكنهعمر،ابنعنالحديثهذا
0الكما@هتهذب@ 3 يكندلمفيه:فالأثهأحمدالإمامعن(7172)74/

النونقلللحديشه،محكمهولألي@رواية:وفيبالحافظا،سعدبنهثام

38"التهذبتهذيب@فيحجر / 1 ضعيف،9يه:قالاتهمعينبنيحىعن1

78"والتعديحالجرح1فيحاتمابيابنونقللأ،مختلطحديثه / عن(124)9

بيحتجولاحدثه،ي@9يه:قالأئهأبيه

الرواةسعدبنهثاملمخالفةةمنكرةالروايةهذهفتكونهذاوعلى

شأني.كماتميمعنرووهالذينالثقات
فيعديابنعندحببأبيب@حبيبتابعهسعد،بنهامتوبعوقد

3"الكامل1 2 4 عمر.ابنعننا@ع،عن3/

فقدحبيب،لضعفشيئا،الروايةهذهمنتصححلاالمتابعةهذهلكن

يه:قالئهاأحمدالإمامعن(6701)2/54الكما@هتهذيب9فيالمزينقل

يحيلكانحبيب:أبي:قال9قال.اتهاللهعبدابنهعنونقلبئقتألي@@

قالأنهداودأبيعنونقل"،يرضاهولايوثقهأبييكنولمويكذب،الحديث

@والمتروكونالضعفاءفيإالئسائىعنهوفالالناسإ،اكذبمنكان"فيه:

ك@@والتعديعالجرح9فيحاتمأبيابنونقلاسديث،@مترودة(161)

1 1 فيعديابنعهوقال"،الحديثالمتروكفيه.قالأئهأبيهعن(466)1

@ليهيتنتولمتصحب@،ومرسحداالكل@الخاب.@سدصالمطبوعفيمذابعد@1)

أعلم.واله"،الأعراليابنشيوحدمححممنوالمئتال@حقق،
أرهالألهدصدوق،:(72للادالنفربههفيومو(2)



=

@لف@الد@@لعللفي@لجامع

3/3الكامل!" هذاوعلىغيرما.عنأومالكعنموضوعةكلهاأحاثبئه24:9

وضعفا.وفأإلاالأولىالروايةتزيدلابلمنكرفالروايةهذهفتكون

الوجه.هذاغيرمنالحديثهذارويوقد

2/1الكبيراالتاريخ"فيالبخاريفأخرجه: أبيوابن@،1522@1
)756(،الصحابتاالمسندفيوالروياني)5901(،السنقه@فيعاصم

منالعلميةط.(11ويكهالحديتط.(1206)لألأوسطا"فيوالطبراني

عنئوبان،عنالمصبح،أبيعنيزيدبنأميةعنسويد،بنأيوبطريق

@لنصيحة@لدبن"قال:@ل!النببئ

معينبنيحيىعنهقالإذسويد،بنايوبلضعفضعيف؟إسنادهذا

طئيدوليىالدصري:بروايةولك@05(الدارميبرواية(135)تاريخهفي

البخاريعنهوقالالأحاثيث!،يسرقكان"الد@ري:برواية(5248)في@زاد
3الكبيرلأالتاريخ"في 87 / فيالئسائيعنهوقالفيمه،يتكلمون":(1333)1

الجرح9فيحاتمأبيابنونقلبئقنأ،لي@@ة(2لا"والمتروكونالضعفاء@
1والتعديع! 7 9 / لينهوسويدبنأيوب@فيه:قالأتهأبيهعن(891)2
الحديثأ

حانمأبوعنهقالإذبالنكارفمعلولتهف@سنده،فيالضعفهذاومع
سالحديثفيكونهذاوعلىمنكرا،حديطهذا":(2020)لابنهالعلل!9في

إله.يتفتولابه،يحتجلاضعيفأالوجههذا

الرجه.هذاغيرمنالحديثهذارويوقد

لتاريخا"وفي(2990)م@6/2الكبير!لتاريخا"فيلبخاريافأخرجه:
تحفة"وفي(1444)"المشكللأشرحفيوالطحاوي2/3،4لهالصغير"،

عنثينار،بنعمروحدثناقال:عيينفبنسفيانطريقمن(5173)الأخيار!

مرسلأ.صالحأبيعنحكيم،بنالقعقع

خطا.وهو@ذيداةالأوسطالالمعجمير(1)

يخطئا.صدوف)516(0أدالتقريبهفيرمو(2)



المتنفيالتلبلالثترك@:لالعلل
=

قالزيادة،فيهالحديثأنإلاالإرسال،مرهفالحديثهذا

1@لنصيحة.@للين"الطحاوي:
أبيبعدمنفيهيذكرأنغيرمنثلهفكرثم0

أبيبنسهيلفلقيتسفيان:قالفاللهرسولعنبهيحدثأخذصالح
أبيفعنالقعقع،عندينار،بنعمروحدئهحديثفقلت:صالح،
فقال@لنميحقه@لئين"ي:النبيئتولةقلتهو؟وماقال:منه؟أسمعته

الثامأهلمنرجلأسمعتقال:نه،أبيسمعهالذيمنسمعتهأناسهيل:
مكالنبيئأنالداري،تميمعنأبي،بهيحدثالليثييزيدبنعطاءةلهيقال

"@لنصبحة..@لدبنفال:!

الحديثأصلأنذلك@ندلعقبه:الطحاويقالتخريجه.تماموسيأتي

أنإلااللهمتميم،عنيزيد،بنعطاءعنهوإنماصالحأبيحديثمن

أيضا".هريرةأبيمنوسمعهيزيد،بنعطاءمنسمعهصالحأبويكون

ضعيففهريرةأبيإلىصالحأبيأسانيدعامةأنيبينتقدمالذيأقول:

اعلم.وال@هعطاء،عنئهافالصواب
الوجه.هذاغبرمنرويوقد

1/3أحمدفأخرجه: 5 سمعتقال:ثوبان،بنالرحمنعبدعن1

عباس.ابنسمعمنأخبرنييقول:دياربنعمرو

عباس.ابنمنسمعمنلإبهامثضعيفإسنادهذا

عندفرواهالحديث،هذاروايةفياضطربقدئهف@الضعفهذاوعلى

1يالاالكبير!"فيالطبرانيعندورواهالإسناد،بهذاأحمد @سندوفي(11

روايةوبمقتضىعباس،ابرعنثينار،بنعمروعن(92)لهالاميينأ،

أعلم.واللهبالانفطاع،معلولةالروايةهذهتكونأحمد
الطريق.هذاغيرمنعباسابنحديطمنالحديثهذارويوقد

)5022(،العاليةاالمطالب"فيكمامسندهليشيبةأبيابنفأخرجه:

الروايفمنهعنختصرةالبخاريروايا(1)



=

@الف@ائدالعللفي@لجامع

التاريخ"فيالبخاريوأخرجه:)2732(،يعلىأبوأخرجه:طريقهومن
الكبير"

(1)
وابن)16(،الأستار"كئف"فيكماوالبزار)0992(،2ما/6

عمروبنعنمسلم،بنمحمدطريقمن59/2@التعليقتغليق"فيحجر

به.عباس،ابنعن@ينار،

بهذاإلاعباسابنعنيروىنعلمهلاوهذا"عقبه:البزارقال

التاريخ"فيالبخاريقالمسلم،بنمحمدبوهممعلولالحديث
6/2الكبيرا 4 التاريخ"فيوقالالقعقع!عنعمرو،والصحيح:@ة(2990)8

فيحجرابنوقال"،القعقععنروىإئماوعمرو":2/34لهالصغيرا،
عيينفبنسفيانبروايةمعلوللكئهحس@،لأإسناده:2/59التعليق!تغلبق"

قارنافإذاتميم!.إلىأيضأالحديثفرجعمضىكماالقعقاع،عنعمرو،عن
معينبنيحيىتالسفيان،روايةنهضتمسلمبنمحمدبروايةسفيانرواية

بهيكنلم9الد@ري:برواية(30روتاريخهفيالطائفيمسلمبنمحمدفي

إناكانقريت@آهلومنابيه،ومنمه،أتبتعيينةبنسفيانوكانبأس،
بأسبهفليسكتابهمنحدثإفاوكانبخطئ،كأنهحفظهمنحدث

الداري،تميمحديثمنالحديثهداوغيرهعيينةبنصفيانروىوقد
وهو

(1805)مسندهفيفعيواث4(،3يلاالزهد""فيوكيع

الجعدوابن)2(،و(1)لأموال!ا"فيعبيدوأبو)738(،والحميديبتحقيقي،
فيوالعدني4/20،1وأحمدالعلمية،ط(2)المأوالفلاحط.ل@772(

ا/ومسلم)0992(،2ما/6الكبير،التاريخ"فيوالبخاري)96(،"الإيمان1
5 5وا/(96)و(95)و(55)3 أبيوابن)4494(،وأبو@اود)69(،و(55)4

1لاالسقه"فيعاصم قدرتعظيمفيإوالمروزي)1901(،و(1090)و(08
7/1والئسائي)357(،و(751)و(74ولا(747)الصلاةأ 5 1و6 56-1 5

ذكره.النيالسابقالإسادموصولةويرمحلققمالبحاريروايةظامر(1)



المتنفيالضلبرلهضقى:لالحلل
-

ط.(7773)و(7772)والعلمبةط.(1782)و(0782)لهالكبرى!،@وفي

أبوو)2151(،و(1511)مسندهفيوالروياني1(،7)لمحلأيعلىوأبوالرسالة،
1/4عوانة وابن)107(،مصنفاتهفيه"مجموعفيإالبختريوابن)101(،4

1لامحجمهفيالأعرابي 4لاحبانوابن5(،9 روضة"وفي(4575)و(57

(1262)و(1261)و(1260)الكبير!9فيوالطبرانيما،له:.العقلاط،

فينعيموابو)8621(،و(1267)و(1266)و(2651)و(1264)و(1263)و
مسند9فيوالقضاعي1(،9ويه(971)و(931)و(921)@المستخرجالمسند1

8/1والبيهقيا(،ول@(17)الشهاب! (5265)له@،الإيمانشعب"وفي63

17)و(0074)و الرشد،ط.(170وللا(1570)ووالهع@4(العلميةط.(40

8/1التمهيد!"فيالبرعبدوابن 11/1ثمق!تاريخ@@فيعساكروابن1،2 1 0

-1 1 2وا1 3 4 تميم.عنيزيد،بنعطاءعنصالح،أبيبنسهيلعن3/
فالغير@بصحلابلعلبه،المعؤلوهوالصواب،هوالطريقهذا

3الصغير!التاريخفيالبخاري 5 تميم،علىكلهالحديثهذافمدار:2/

بالصواب.أعلمواللهتميمإ،غيرأحدعنيصحولم

2/1لأشرافأاتحفة"وانظر: 3 3/8@المهرةإتحافو@2(،053)9

1/6المسند!أطرافو"4(،2يلاه 5 3/2"الجامعالمسندوإ)5131(،1 9 2

(1988).

@@@



-

@يد@لف@@@لعللفي@لجامع

سل@ا-!@

اظلنوعفي+6
ا

د+-لأأ
ويجعلاخر،لمتنالاسنادفيجعلومتنسندللقالبيكونبأنوذلك

آخر.سندأالأولللمتن

عمروبنحمادعنالحرانيخالدبنعمرورواهمامثاله:@

@ذا9مرفوعأ:هرثرةأبيعنصالح،أبيعنالأعمش،عنالنصيبي

حديثهذاالحديط.@هبالسلامنبدزرهمفلاطريقفي@لمنركينلقينم

هوو)ئماصالح،أبيعنالأعمش،عنفجعلهعمروبنحمادقلبه

الناس،رواههكذاصالحأبيأبيهعنصالح،أبيبنبسهيلمشهور
منهم:سهيل،عن

الطحاويعندعياش:بنبكرأبوا-
والبيهقيمنملمعندالحمد:عبدبنجرير-2

(3)

(5)

لزيلالحراني،الحسئأبوالخزاعي،ةويقالالتسيصي،فزوخبنخالدبنعنروةفو
ط229)سةنوفيثفة،صر.

ال@هديطنظر.ا
4ال@5/الكما 06-4 0 4لا@لكا@او"مم@،ثا5)7 يعالتقروالا4(،1

رضحأانحليتليفعةحباناب@قالالتم@ي،بسماعبلابرعنرو،لنحمادئو.
معينن.بنيخ@وقالالتقضه،على

عه.بتيلي@@

3الكبيرالضعماءد@انظرة 0 8 1/2المجروجناو"1،/ ك@01.ودالكاكلا5،2
3ا@بهيرار@واء"ا@.العقيلي،عدالمقلوبةالطريقمذه 0 8 /1.

4/3ال@حانياالهرحلي 4 7@8،الحلمية@وفي1 1@.

5صحيحهفي 0الكبرىادالشنفي(6)(13)(6712)7/ 3 / 92.



الإسنادفهالقلبلالحثترك@:لل@لل
-

ومسلم

ودداوأبي
(

النجارابنعند:(1)اللهعبدبنخالد

عوانةوأبيالجعدوابنأحمدعندمعاوية:بنزهير

والبخاريوأحمدلرزاقاعبدعثدالثوري:سفيان
(8)

والبيهقينعيموأبيلطحاويوانةعواوأبي
عوانةأبيعندبلال:بنسيمان

ومسلموأحمدالطيالسيعتدالحجاج.بنئعبة
(17)

18)
حبانوابنوالطحاويعوانةوأي"

والترمذيئسلمعندالدراوردي:ئحقدبنالعزيزعبد
(23)

نبت،نقةيخم:أبو3،مولاالمرنيالواسطي،الطحاد،النصغدخالدسفو.

هأ.ا79)وقتن.هأ،ا82)شةتولي

2/3الكسالاوالتهذيبالالنفاش@6/762،اسظر 5 1لا1 التقرس@وإ0(،6
(1647).

1لما@اتاريح@نيلي 9 6 2سشحهلي(3).3/ 6 3 /2.

العلسية..@@و@2762الفححط.(2766)نو@ني
ليكما

46المهرقا)تحات@ / 106(18326)

.52وهلهكا/2سلهلي(7)ما(.)ك@مصفهير

.(23)(6712)هك@صجحهميلا(.(1111)المفرد،دالأبفي

40ال@هرقهدإتحاففيكما( 6 / 3للا16 ول(.2

1/3المحانيالمرخلي( 4 .(7109)الحلميةط.رمي1

7/1الحلبقاديا( 41 41.

3البهرمحاالنن"في( / 19)لهالايمافا،لنحبوفي2"9 (8936)والحلميةط.(38

لرشد.اط.
46دالاتحاشهفيكسا( / 83للا106 21).

3@سدهني(16).(2424)منوني( 4 6 / 4و2 59.

5صحيحهفي( .@ه.25@شةفي@18@.@23@@1672@7/

ليكما(
46الاتحا@ا" / 83للا106 21).

4/3"المحانيئرخفي( 4 .(7110)المليةط.وفي1

5صحيحه@ي(22)15)صجحهفي( /7(2167)(16).

.(2700)و(1602)البهيرالالحمع@ي(



يللف@لفد@لعللفي@لجامع

عوانةوأبي

عوانةوأبيوأحمدالرزاقعبدعتدراشد:بنمعمر-9

لبغويوا

حبانوابنعوانةأبيعنداليكري:يزيدبنالوضاح

عوانةوأبيالخاريعدخالد:بنوهيب-11

الطحاويعندأيوب:بنيحيى-12
عوانةأبيعندسعيد:بنيحعى-13

بنكعبمئل:@لر@هي@سمفيو@لتاخيرالنفديميكونوقد@

كعببنمرةفيجعل:مرة

منالخطأويكونيؤثر،لمواحدلرجلالمقلوبالاسمكانذاف@

علىيدلالمقلوبالاسمأصبحإذايكونالإشكالولكنقلبضالذيالراوي

الئقات،الرواةمنكاناإفاالروايةصحةعلىتأئيرلهلي@ومذااخر،رجل

46االالإنحا@فيكحا / 1للا106 832).

2م@هلحي(3)ما(37)مصنفهفي 6 6 /2.

46دالاتحافثيكما / 106(18326).

(3310)الس@قه@نرخفي

83للا41/606الاتحا@ا"فيكما 21).

.(1103)ثهال@صدالأد@فيلمأه(..")صحيحهفي

46دالإتحاسهفيكما / 83د106 يزيدبنالرضععرانةأبيمعمقرولاجاء(21
لنكري.ا

4/3المحاني،@شرخفي 4 (7111)الحليةويرط.1

3للأ41/606لإتحاشهداكما@ي ول(.2

مكنالبهزي،الل@يكصدنمرةةونلمرفدنكبالجليلالضحاقيئرة
وخمن@صعشةتوديالأر@ن،غالبصرة

4/4الغابتهأسدانظرا 6 )853(،ك@/2الضحابقهأسماءتجريدو"هك@،5)2

.(5650)يبال@كرلاو

.75ةالنظرالئزهةالطر:



الإسنادفىالقلبللثشرل@3:ال@لل
=

ويحكممعلولأ،الحديثيكونولكنالضعفاء،منكاناإذاضعفهاعلىأو
حالتهفيوالحدبثثقة.والآخرضعيفأأحدهماكانإفابالضعف:عليه

محمرطالحديثأنعلىيدلثقةإلىثقةمنالقلبيكونعندماالأولى

ضعيف.إلىضعيفمنالقلبكانإذايقبلولافيقبل،

ابنعنعيينة،بنسفيانعنكثير،بنمحمدروىفلك:مئال@

قالقال:هريرة،أبيعنصالح،ابيعنالزناد،أبيعنجريج،

عالمايجدصنفلا@لعلم،ويطلبونالإبلكباديضربون9بم@فه:اللهرسول

@لمدينته.عالممن@ملم

ط.(4277)والعلميةط.(4291)الكبرى"9فيالنساثيأخرجه:

2/2@الأحكامأصولفيالإحكام9فيحزموابنالرسالة، من2كلا-83

الإسناد.بهذاعية،بنسفيانعنكثير،بنمحمدطريق

معين،بنيحىوئقهفقدكثير،بنمحمدخلاثقاترجالهالحديثهذا

لين"البخاري:وقالثققه،عنديكثيربنمحمديكنلم"أحمد:عنهوقال

يكنلمأبو@اودتوقالالنكارظ،بعضحديئهحاتم:أبووقالجدأ@،

يفهم
1-4/18@الاعتدالدميزان حجرابنالحافظوقاله@،ا00)9

."الغلطكثيرصدوق9:(6251)@التقريب"في

النسائي:قالمحمد،فيالذيالضحفعلىزيادةخطأفيهوالحديث
."صالحأبيعنالزبير،أبووالصواب:خطأ،@ذا@

الإسنادبهذاعيينفمابنسفيانعنالرواةمنجمعالحدبثرو@قلتت

مكلثرح9فيالطحاويطريقهومن)7411(،الحميديأخرجه:

.19-31/09والحا5(،537)خيار!ا،تحفة"وفي(7104)الاثار!

ليالمروزيمخلدبنمحمدوأخرجه:
مالك!عنالأكابررواهما"

1/1@الكامل@فيعديوابن3(،37للأحبانوابن4(،للا 74-7 51



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

6/37بغداثهتاريخفيإوالخطيبلمقدم@، من7/504الغربط.وفي6

الأنصاري.موسىبنإسحاقموسىأبيطريق
1/99الحاكموأخرجه: مسدد.طريقمن1

)28(،جابراغيرعنالزبيرأبيأحاديث"فيالئيخأبووأخرجه:

1/2الإرشاد!9فيوالخلبلي1/99،1والحاكم 09-2 ا/والبيهقي1،0
38 الحكم.بنبثربنالرحمنعبدطريقمن6

مالهعنالأكابررواهما"فيالمر@زيمخلدبنمحمدوأخرجه:

1/2لإرشاد!ا1فيوالخليلي4(،لا 13/1بغداد!تاريخ"فيوالخطيب1،0 6

44الغربط.وفي 3 / "فيوالذهبي1،5
8/55النلاء"أعلامسير من6

مهدي.بنالرحمنعبدطريق

4للاالائارامشكلدثرحفيالطحاويوأخرجه: تحفة"وفي(01

5للاالأخيارا معروف.بنهارونطريقمن(53

1/2الإرشاد"9فيالخليليوأخرجه: 09-2 1 0

بنمحمدطريقمن

)مقرونيأ.يمونبنومحمدزنبور،

لر،بنالرحمنوعبدومسدد،موسى،وابو)الحميدي،ثمانيهم:

عنميمون(بنومحمدزنبور،بنومححدوهارونطمهدي،بنالرحمنوعبد

أبيعنصالح،أبيعنالزبير،أبيعنجريج،ابنعنعيينفبنسفيان
مرفوعأ.بههريرة،

فيحزمابنعندفرواهعلي،بنعمروالرواة:هؤلاءوخالف
أبيعنجريج،ابنعنعيينة،بنسفيانحدثناقال:2لهه/6"الإحكام"

نقلهفيماالبزارقالصالح.أباالسندمنفأسقطبه.هريرة،أبيعنالزبير،

الحديشه.هذاغيرصالحابيعنجريج،ابنيرو@لمعقبه:حزمابن

2/2أحمدوأخرجه: 9 إنقال:لكنالإسنادبنفسسفيان،عن9
بم@.النبيعناللهئاء

عنأحمد،عن(67)"العللمنالمنتخب"فيكماالخلالورواه



الإسنادفىالقلبرلثترقى:للعلل

هريرة.أبابهيجزفلممرةسفيانأوقفه:(1)قاللكنهالمتقدمبالإسنادسفيان،

البزار،الصباحبنالحسنطريقمن(2680)الترمذيوأخرجه:
)مقرونيأ.الأنصاريموسىبنو)سحاق

1/9الحاكموأخرجه: بنومحمدالعلاء،بنالجبارعبدطريقمن1

يمقرونيأ.ميمون

بنالجباروعبدموسى،بنسحاقد@الضباح،بن)الحسنأربعتهم:

أبيعنقال:ولكنالإسنادبنفسسفيان،عنميمون(بنومحمدالعلاء،
ية.اورة،يرهر

تحفةوفيإ(40ال@الاثار@مشكللاشرحفيالطحاويوأخرجه:

بنفىعيينفبنسفيانعنمنصور،بنسعيدطريقمنل@355(الأخيارلأ

يرفحه.هريرةأبيعنقال:لكنالإسناد

5لاوالتعديعالجرح"مقدمةفيحاتمأبيابنةوأخرجه 8 / طريقمن1

مطر.بسربن

من(80)جابر"غيرعنالزبيرابيأحاديث"فيالثيخأبووأخرجه:

النافعي.محمدبنإبراهيمطريق
5/3بغداد!تاريخ"فيالخطيبوأخرجه: 06-3 0 13/1و7 وفي7

3/2الغربط. 4 14/5و1 8/5النبلاطأعلامدسيرفيوالذهبي4،3 من5

العطار.غالببنسعيدبنمحمدطريق

نفسه،بالإسنادعييت@بنسفيانعنومحمد(براهم،ل@ي@ئسر،ئلاثتهم:

به.يبلغهريرةأبيعنقال:لكن

عنالأثباتالئقاترواهماالحديث:مذافيالصوابنف@هذاعلى

به.هريرة،أبيعنصالح،أبيعنالزبير،ابيعنجريج،ابنعنسفيان،

عييته.ابنحديثوهوحسن،حدي@المذاالترمذي:قال

حنبلبنأحمدال@بجلالاماميعني(1)



=
@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

وقديخرجاه،ولممسلم،شرطعلىصحيححديثهذا@الحاكم:وقال
أبيعنالحديثساقأنبعدايضاوقالروايةيجعلهربماعيينةابنكان

فيالحكمهوالحميديفمانثالحديثيوهنمماهذاولي@"رواية:هربرة
(2)لهملازمتهوكثرةبهلمعرفتهعيية-ابنعنأي:

عيينةابنكانوقد

أن@إ.بنمالكالعالمهذانرىيقول:
المنغريبالاسنا@نط@حديثهذا9الذهبي:قال

وكلاهماالزبير،وابوجريجابنفيه:الوجهبهذاالإسنادأنإلاقلت:

روابةخلاالرواياتجمبعفيمحنملةبصيغةالحدي@نكراوقدمدل@

إلابالممع،جريجابنفيهاصزحيذمحروت،بنهارونطريقمنالطحاوي
بناللهعبيدأيوبأبوهو:فيهالطحاويشخلأنبه،يفرخلاالطريقهذاأن

تسميتهاضطربتالثيئوهذاخلف@بابنالمعروفالطبرانيع@رانبنعد
/2الآئار"محانيشرح@يإوسماهعبيدبناللهعبيدها:فسماهالطحاويعد
2 الطحاويعنهروىفقدالأول،عنديترجحوالذيايوب.بناللهعبد:35
(4)أحاديثيلا(الاثار!مكلشرحفيإ

شيوخ،خمسةالأحا@يثهذهليوله
حمادبنالوليدالطحاوي:غيرعنهوروى

()

تقويةلهالطحاويتخريجوفي

(2)

(3)

لأناشكال.لديحصلوقد@،للنبيمر@وعالحديتاددروايتهلجارفريحي
ورجهأيضأ؟مرفوعةساقهاتمالكلام،هذاقال3مرفوعةالروايةماقالحا@

ياتيأنلهيبغياتهالنمىوشتفادشالتقليلتعيدالتيبالرلصا"أتىأنهالاستثكال
@ؤالقليسة،الكت@نخمنالخطاولحلأعلم،لحا@هبالمرفوع،يرثعهثممخوفأ،به

(17)كلها/"الحاكملمتدركالذهبيالحاظاستدراكمختصر"بل@رجعتلمابي

41/5المهرقاإتحا@@فيوكفلكعطليأتفعلم 7 2(18252).
الناسأعلمبرعليححلمهديبنالرحلنعدانعلىالحاكمقالمكنا

4بغداداد@لىلحا@ظرةعييقيلنسنيانبحديث 5 8 / 1 13/4الغربط.وفي1 24.

سدهفيأنعلىالحديت.لهدانقدهفي2لمه/6الاحكاما"فيحرمابنقال

@لى.ال@طبوع@يتحرفوقدلاخرنالماأو)حدنا(يقللمماومو@الزبير،أبا
الزبيرا.أبو@

@ه@.و@28@و@48+(4812)و(4712)و(4511)و(991)الظر؟

6لمحمنقلتلىلح 21/1 72.



الإسنادفيالقلبلالشترك@:لالعلل

معضلة.هكذاثلفيعليهالاعتماديمكنلاولكنعندهلحاله

فيتثيرالحديثرفعفيسفبانعننقلتالتيالعباراتهذهأنكما
فيالخلآلنقلفقدبالوقف،أعلالذيالحديثهذاخصوصاريبةالنفس
مرةسفيانوأوقفه"قال:أتهأحمدالإمامعن(67)المنتخبه9فيكماعلله

لهذاأحمدالإمامإعلالعلىيدلالكلامهذاوظاهرهريرة!أبابهيجزفلم

بالوقف.الحديث

الحاكمامستدركعلىالذهبياستدراكمختصر9فيالملقنابنوقال
8 4 / لمإتماقلت:"مسلم:شرطعلىالحاكم:قولعلىتعلبقا-(17)1
لمالزبيرأباأنوهيعلفبهفقال:عنهالبخاريسأللأنهمسلم.يخرجه
صالحإ.أبيمنيسمع

الزبيرأبافانالعموم،وعلىالحديث،فيأخرىعلةهذهتلت:

لهذاتدليسهسبهةتبقىصالح،ابيمنسماعمنهعرفلووحتىمدل@،

الموفق.واللهالحديت،هذاضعفبؤكدمماالحدبث،

1/8المصابيح!مكاة"فيالألبانيالشيخضقفهوالحديث (24للا2

.(4833)"الضحيفةالسلسلة"وفي

هربرة.أبيعلىموقوفأالحديثوروي

2الأشرافاتحفة"فيالمزيقالإذ 38 / بدرأبوصرواه":(28771)9

أبيعنالزبير،أليعنجريج،ابنعنالمحاربي،عنالوليد،بنئمجع
موقوشه.هريرة.أبيعنصالح،

ع@نة.بنسفيانروايةالمحاربيلمخالفةضجف.وهذا

الأشعري.موسىأبيحدبطمنشاهدوللحديث
1/1الكامل!9مقدمةفيعديابنفأخرجه: فيحزموابن7،5

السفر!المعجمفيال@لفيطاهروأبو2،لهه/2@الأحكامأصولديالإحكام9

التميمي،المنذرأبيمحمدبنزميرعنعيسى،بنمعنطرلقمش(1228)
موسىأبيعنهند،أبيبنسعيدعنالعمري،عمربناللهعبيدعن



-

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

طلبفي@لمشرقصناسن@ابخرج.@اللهرسولقالقال:الأشعري،

@لمدينقه.لملعالممن@لمعالما@بجدووفلا@لعلم،

غربحديثتهف@علله:أولىامابالعلل:مسلسلالسندهذا@قود:
عنالحديثهذاروىأعلمولا"عدي:النقالالتفرثهصفةمكتسثالسند

العلةأماعيسى،.بنمعنغبرزهيرعنولامحمد،بنزهبرغيرالنهععبيد

ب،بأسلا"معين:بنيحيىعنهتالإذفيه،تكلمقدزهيرأنف@الثانية:

وقالئققا،"مرة:وقالضعيف،،مرة:إوقال"،لقويبالي@مرة:إوقال
دمقاربمرة:وقال"،بأسبهلي@"مرة:وقالئققا،"حنبل:بنأحمد

موضوعيثه@نول@ا@خهذاا@قيأناري:إالمجظوشال"،الحديث
(1)

@

(29ال@ممه/2@الاعتدالميزان"انظر:بالقويأ.يى"النسائي:وقال

الطريق.هذاكيرمنالحديطرويوقد

لابنه"المراسيل1فيحاتمأبوقالفقدمنقطع،أتهالطريقهذاوعلة
فيالدارقطنيوقالالأسعريإ،موسىأباهندأبيبنسعيديلقلم":(2)ى

2العللأ9 4 2 موسىأبيمنيسمعلمهندأبيبنسعيد9:(1320)س3/

شينأ".
ا/الزوائد!مجمعفيإكماالكبير!"فيالطبرانيرواهالحديثوهذا

1 34-1 3 أبضأ.الأشعريموسىابيحدبتمن5
عندضعيفوهوعقيل:بنمحمدبناللهعبدوفيه:"الهيثمي:قال

"لأكثرينا

بالثقة،@لضعيففيبدلالإسناد،في@لر@وي@سمينقلبو@حيانأ@
صالح،بنالحسنعنالرؤاسي،الرحمنعبدبنحميدروىذلك:مثال
قال:أن@،عنقتادة،عنحيان،بنمقاتلعنمحمد،أبيهارونعن

9البهير،:الترمذيعلل"انظر.(1) 5 3(424).

2لاالتقرلبافياوهو(2) 1بيها.فصحفستي@ةعرعهماكأمللروايةة(04
0

سلخريا.تغيرويقال:يى؟حديث@فيصدوق@".(3592)اتقربفي(3)



الإسنادفيالقلبللثتركلق@رل@لل
-

ي@،قرأومني@،@لقرتنوقلبقلبأ،شيءلكل@ا@نبئ:النبيتال

مر@ت@ا.عرالقر@نقريتبقر@مت@اله@لثهكتب
)؟،(2كه7)وم@2(7)مذيلتروا)6143(،رميالداخرجه:أ

الإيماناشعبفيواووالقي)5301(،@الهابمسند9فيوالقضاعي
الحلميةط.(2461)و(2460)

(1)
تاريخ"فيوالخطيبالرشد،ط.(2233)و

4/6بغداد" 5/2الغربط.وفي71 @يوالمزي7،3
/7الكمالاتهذيب"

383-38 الاسناد.بهذاالرؤاسي،حميدعنطرقمن(2817)4

5/4المنثور"الدر"فيالسيوطيوفكره 8 مردويه.لابنوعزاه2

إذالترمذيجهلهفقدمحمد،أباهارونخلاثقاترجالهحديثهذا

منإلانعرفهلاغريبحديثال@ذام@2(:7)عقبالكبيراالجامع"فيقال

منإلاقنادةحدبثمنيعرفونلاوبالبصرةالرحمن،عبدبنحميدحديث

@مجهولشيخمحمد:أبووهارونالوجمعهذا
(2)

هارودجهالةعلىريادة

بالوضع.الحديثمذاعلىحكمواالعلماءفإنهذا،
العلل!منالمنتخب"فيكماالخلآلنقلهفيماحنبلبنأحمدقالإذ
:(1652)لابنهالعللا"فيحاتمأبووقالموضوعا،كلامهذا"ت(50)

وضعهكتابأولفيالحدب@هذارأيتسليمان،بنمقاتلهوهذامقاتل

الميزانافيالذهبيوقالله،أصللاباطلحديثوهوسليمان،بنمقاتل

أباهاروناي:أتهمه-أناقلت:مجهول،الرمذي:قال"ي@719(:2مه/4

القضاعي.بسندالحدثهذاوذكرشهابه..!فيالقضاعيرواهبمامحمد-

ابننقلهفيمامعينابنوثقهالاسناد،بهذاجا.الذيحيانبنومقاتل

8/4والتعديلاالجرحفيحاتمأبي 0 الئقاش@فيحبانوابن)9261(،5

5ول 0 فيالذهيوقالئبتأ،دونهكانإذايرويفيماصدوقأالوكانوقال:8
4/7الميزانا" الفتحأبووقالباس،بهلي@النسائي:تال"مأ:73لا21

@ل@.صمد،أبيدعارودطبي@هاةميتحرت(1)

.(7249)دالتقربفيمووكذا(2)

ممه.بنلمرون



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

بلىينسبقال:أنهوكيععنالفتح،أبوذكرثمعنه،صكتواالأزدي:
بنبمقاتلحيانبنمقاتلعليهالتب@وأحسبهالفتح،أبوقالكذاالكذب.

سليما@ه،فابنوكغكذبهوالذيالحديث،قوفيصدوقحيانفابنسليمان@

أن@عنقتادفعنمقاتل،إلىسنادهب@الفتحأبيعنايصأالذهبيونقل
سليمانعا.بنمقاتلأتهالظاهرقلت:"وقال:الحديث،فذكرمرفوعا

فيماوكغعنهقالمتروكأ،9ةفهوإلهأشبرالذيسليمانبنمقاتلأما
8/0"والنعديلالجرح1فيحاتمأبيابننقله 1لا64 كذابأأ،كان":(62
1لأالكامل"فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيىوقال 87 حديثهلي@8:إ/

7/3الكبير!التاريخ1فيالبخاريوقالح@ء"، 2 شيءلا":(9761)5
1الكاملا"فيعديابننقلهيماأيضماوقمالاال@قه، 87 الحديث،دمنكر:8/
اتركو"ا(:@2)"الاجريسؤالات9فيكماثاودابووقالعنمه،سكتوا

أنلهمظهرأنهسببهموضوع،إنهالحدبث:هذاعنالعلماءوقول
الروايات.فيوردكماحيانابنهوولي@المتروك،سليمانابنهومقاتلأ

هارونبسببالحديثضعفإلىفمبالمتقدمينلإعلالينتهلمومن
أنباتجارالأعمالفضائلفيالحديثبهذايأخذأنببعضهمحداحتىفقط

يشر.ضعفه

2/6القدير!فيض"فيالمناويقال 5 غريب،الترمذي:وقال@:(2423)1
الحديثالمصنففعزوالترمذي،كلامانتهىبهولشخمحمدأبوهارونيه:
ويخرهما".هريرةوأبوبكرأبوالبابوفيسديد.غيركلامهمنلذلكوحذفهله،

1/2الخفاءاكئف"فيالعجلونيوقال غريب@الترمذيقال":69
محصداباهارونفيهلأنقيل:

(1)
ضعيف،أئهغايتهبأنوأجيب:يعرف.لاة

الفضائل،.فيبهيعملوهو

التقريطانظر:تحريف.وهوم@ص@@م@رودسا@خماعا.@ث@صاسطوع@يفى@
(7249).



الإسنادفهالقلبلالثترك@:للعلل
-

حديثهذاقال:ألهأخرىنسخفي@ردغريب،الترمذي:قولأما

كذا:(16ولالضعيفة!السلسلةفيالألجاليالثيخقالفقدغريب@،حسن

"الرمذيمننسختنافي
عقبالترغيبه"فيالمندريونقلغريبما،حسن

1تفسيرهفيكثيرابنوالحافظ)5711(، 5 /11"التهذيب1فيوالحافظ6،2

1 حسنهئهاعنهنقلهمفيلي@"كريبحديث9قال:أئه6

منموضوعهوبلالضحف؟ظاهرضعيفالحديثفمانالصوابولحله

بهوجزمالذهبياستظهرهكماسليمانابنأنهئبتإذاوشيخههارونأجل

علىوالذهبيحاتموأبيأحمدلاتفاققطعأةموضوعفالحديتحاتمأبو

إسناده.وهنمنبيناهماعلىزيانوضعه

1/5الأشرافتحفة"وانظر: 9 9(1350).

بهذاعليهأعرفلمالترمذيإليهأشارالذيالصديقبكرأبيحديطأما

2الأصو@انواثو"فيالترمذيالحكيمرواهأتهإلااللفظ 5 8 @خر،بلفظ3/

فالقال:ز@ه،الصدي@بكراباأنالصلت،بنهلالعنفقال:

المعمة؟وساقيل:"@لسة@لتور@ة:نيتدصيى@سهرةجمت:اللهرسرل

لماوبلعنهوتدفعبلوى@لدنيا،منهونكابدخير@لدنيا،صاحبهاالتعمفال:
كللهوتقضيش@ء،كل@احبهاعنتدفع@لقاضبة،المد@نعةوندص:الآخرة،

فيدينوألفلهعدلت@سهاومنحجة،عنربنلهعدلتقرلماومنحاجة،
وألفنهر،وألفثو@ىألفجوفهشربها@دخلتننمكنبهاومن@ل@،@شبل

"وداغلكلمنونزعرحمفوألفبركة،وألفيقين،

3/06الميزادافيأالذهبيقال بنمحمدترجمةفي(7834)2

بنإسماعلدرواهالحديث:هذاعنالجدعانيالتيميبكرأبيبنالرحلنعد

الترمذياحاسععلىإنعيقهفيعمادلارالدكتررقالقديم،الاختلاتنويدو((1)
فيوقع@قدالحديث،هناعلىالمصفحكملياحتل@تالخأنيثار@ل!@وم@ا
)ت(001.و)؟سأثتاهوساغريبهحسنالشخ.إوصعضوليأ)سأ

نجوت@وعدمالحديتوصععلىدليلإلاموماوأنالهاللفظمذا(2)



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

بنسليمانعنالجدعاني-الرحمنعبدبنمحمدعناي:كه-أوي@،أبي

مرفرعأ".الصديق،بكرأبيعنالصلت،بنهلالعنمرتال،
قالالجدعاني،الرحمنعبدبنمحمداجلمنضعيف؟حديثوهذا

7/4"والتعديلالجرح"فيحاتمأبيابننقلهفبمامعينابنعنه 2 4

/6الكمالاتهذيب"فيكمازرعةوأبوأحمدوفالشيء"،لا":(17اله
3 9 الكاملأفيأعديابننقلهكماالبخاريوقالبط،بأسلا")اماه(:6
3ول 9/2التهذيبهتهذب"فيكماحاتمأبووقالالحديشه،المنكر:97 5 2

3الكما@هتهذيب"فيكماالنسائيوقال@،ضعي@":(6348) 9 6 / 6

المتروك:(52لا@والمتروكونالضعفاء"فيمرةوقالبثققا،ليس":(5981)
6ك@0الميزانا@فيالذهيوقالالحديث@ا، أناباطلبخبراتى":(783لا2

@فيبهأتهمه
ي@

هذا.بكرأبيحديطوذكر"

3/6الميزان@ه"فيالذهبيعهقالمرقال،بنسليمانوفيه: 2 0

ضعيف":(7834)

الترمذيوقالأسنده.منأجدولمئعئقأيبقىالحديثأنعلىزياثة
إسادهقبلمنيصحولاالصديق،بكرأبيعنالبابوفي":(2ول7)عقب

ضعي@ه.لاسناده

طنه.الترمذيقالكماهريرةأبيعنالبابوفي

بنمحمدحدئناقال:(2304)الأستار@ك@"فيكماالبزارأخرجه:

عنحميد،عنالحباب،بنزيدعنالحراليالفضلبنالرحمنعبد
وفلبقلبا،شيءلكل@ن"يض:اللهرسرلقالقال:هريرة،أبيعنعطا-
ي@إ.@لقرتن

حميد!.عنزيد،إلارواهنعلملا"عقبه:الزارقال

1تفسيره:فيكثيرابنوقال 5 يخمه.المنظور:62

(1)

/13اللاطأعلاملحسيرانطر:خطا،وموا@لأبنالرحمندبهدالمطبوع:يخ@



اجسنادفيالقلبولخترك@:لالعلل
-

قالالمكي-سويدأبيابنوهوحميد-فيهأيضأ.ضعيفحديثوهذا

المريب@افيحجرابنوقالشاكيرإ،اله@ا@لاا(:المغخي!فيالذهبيعنه
لمجهر@ه.:(1550)

كعب.بنبيئعن(الحديث@روي

1للا"الهابدمسندفيالقضاعيأخرجه: بنمخلدطريقمن(03

بنزرعنجدعان،بنزيدبنوعليميمونةأبيبنعطاءعنالواحد،عبد

اندقلبأ،ه@ئيلكل@ن9ي:اللهرسولقالقال:كعب،بنأبيئعنحبش،

مطول.الحديثي@0001@لقرثنتلب

الجرح"فيحاتمأبوعنهقالالواحد؟عبدبنمخلدفيهحديثوهذا
نقلهفيماالأزثيوقالالحدينط،ضعيف":(1593)3كا/8لابنه@والتعديح

حجانابنوقالالحديش@،يضعلاكذاب.(3268)الضعفاءفيالجوزيابن

ثبهلامناكيربأفياءيتفزدجداالحديثمنكر":43/3@المجروحين"في

4/83الميزاظ@افيالذهبيوقال@،بهالاحتجاجفبطلالثقات،حديث

أبيبنعطاءوعنجدعان،ابنعنسوار،بنشبابةعن@روى"لمأ:390)
الخبرلذاكالنبي-لج@رعنكعب،بنأبيئعنحبي@،بنزرعنميمونة،

مخلديكنلمإنوضعهمنأدريفماالسور،فضلفيالباطلالطويل

فتراها

حدثه@لذي@لر@هي@سمفيقلبعلى@لر@هيالسندينفلبوقد@

أبيابنحدثناقال:سعيد،بنسويدروىمثاله:وخطأ،سوابر@و@خر
قالقال:عمر،ابنعننافع،عنرواد،أبيابنحدئناقال:الرجال،

فاقتلومه.برأيهديتافيقالمن@:أاللهرسول

5/4"الكامل"فيعديابنأخرجه: فيكمافوائدهفيوتمام6،6

الحديتمذاطرقبهتناوللطجف،مطبوعاللطيفجدبنعمرولنمحسدوللشيح(1)

يخركلعاافهفجراهطريق،كلعللوبينب@سهاب،



=
يالفمائد@لعلل@لجامعفي

9/2بغدادلأتاريخ"فيوالخطيب)711(،"البسامالروض" 2 ط.وفي9

10/3الغرب 3/9"الموضوعات"فيالجوزيوابن1،7 الفكرط.5
(1)

طريقمن(264)الكلامأ@فمفيوالهرويالسلف،أضواءط.(1531)و
الإسناد.بهذاسعيد،بنسويد

بنالعزيزعبدهو:روادأبيوابنالرحمى،عبدهو:الرجالأبيابن

عنهقالباليسير،لي@مقالوفيهسعيد،بنسويدفيهوالحديثرواد.أبي

فيحبانابنوقالبثقتا،داليم@:(260)"والمتروكونالضعفاء"فيالنسائي
1/3لأالمجروحين" فيالعلائيوقالبالمعضلالت@،الثقاتعنيأتي":52

1التحصيل،:@امع طبقات"فيحجرابنوذكره"،كثير":06
يليلإسماواالدارقطنيوصفهبالدلي@،موصوتوقال:(120)المدلسينا
1ذلث.بسبفضعفالعمى،بسبعمرهآخرفينغيروقدوغيرهما،

0.

حاتمأبيابننقلهفيماالحديطهذاعنسئلعدمامعينبنبحىتال
ابننقلهفيماوقال"،ويستتاببسويديبدأانينبغيةإ(1373)"العلل"في

5/4الكامل،"فيعدي ثوقةثوبلو:66
(2)

إلىيداصدكزوتوسيفا
الذهبينقلهليماوقال"،الحديثهذاالرجالأبيابنعنروايتهفيالأنبار

11/4السبرا"في 17-4 سويدألغزوتوسيفأثوقةوجدتلو":18
بغداداتاريخفيأالخطيبنقلهفيماالرذعيالقاسملنسعيدوقال"،الأنباري
2 2 9 / 3الغربط.وفي9 1 7 / عنبهذايحدثسويدزرعة:لأبيداقلت:10

بهأتىسويدأأنإلانجيح،بنإسحاقحديثهذاقال:نجيح،بنإسحاق

لهقيلعسىقال:إسحاق،عنلغيركرواهفقدقلت:الرجال.أبيابنعن

5/4@الكامل1فيعديابنوتال"،فرجع فيهيتلونقدالحديثهذاس:66

عنيرويهومرةالرجال،أبيابنعنهكذايرويهفمرةسعيد،بنسويد

"جا.دالموضوعاشلأمنالفكر@في(1)

قال:النصيي،نصرمحمدسالعباسأبو"
بنمحمدجحنربول@ومساةالإشادمنرجلارسقطحيتالرجا@هأبيابرحدننا
سحيمهوسويدسالحضرمي،سليانبىاللهعد

)@رف.اللانعقب.ولاكأفيهليىجلودمنئرسوهيثوقة(2)



الإسنادفالقلبرلهضكى.لالحلل
=

ثيالجوزيابنوقالرواول،أبيابنعننجيح،بنإسحاق
الموضوعالهه"

9 5 لاحديثهذا9السلف.أضواءط.(1531)وعقبالفكر،ط.3/

بذلكعلبهشهدالحديط،يضعوكانبصالمنهموهوإسحاقبهتفرديصح،

فقدالرجال،أبيابنعنسوبدروايةأماحبان...،وابنوالفلاسيحيى

الرجال،أبيابنفقال:إسحاقيقولأنوأرادوهمفقالوا:لسويدقوماعتذر
ثمالحتقدميحيىكلامونقلالعلحاط،منكيريقبلهلمالاعتذارهذاأنعلمأ
يحتملهأ.سحا@هذا@يحنمللاالرجالأبيابنلأنهذاثقالداتما@قال:

فجؤدالرجال؟أبيابنعنهناالحديثهذاسويدروىقلت:

نجبحبنإسحاقمنالحديتأخذسويدأأنالصوابداتماإسناثه

الملطي
1/5"الكامل"فيعديابنفأخرجه: بغداد"ناريخفيإوالخطي@3،9

3 2 2 / عنسعيد،بنسويدطريقمنو.33ك@923الغربط.وفي6

هذااسحاقدبه،نافععنروا@أبيابنعنالملطينجيحبنإسحاق

ا/الكاملا1فيعديابننقلهفيامعينبنيحيىعنهقالالحديث،متروك

5 "،الملطينجيحبنإسحاقالحديثووضعبالكذبالمعروفينمن5:إ3

6العللافيالجامع"فيحنبلبنأحمدوقال / منهو":(1372)112

1/37الكبير"التاريخ@فيالبخاريوقال"،الناسأكذب منكر":(2931)6

الحديئ@،المترود:@يم@@والمتروكونالضعفاء9فيالنسائيوقالالحدي@أ،

1/5"الكامل"فيعديابنوقال صالرمعذكر@االيالأحا@يسوهذه@.40

وضحهاموضوعاتفكلهاعنهروىعمننجيحبنإسحاقعندالروايات

"،الحديثيضعممنوهوالضحفاء،فيالأمربئننجيحبن@)سحاقهو...

منعنهاخرجمنوأكنرأثؤلبجان،يليمساالرومنعورصوهيالملطيفبلىلة(1)

3لالأنسبلأالظرضحماءكانواالمحنغي@ 5 2 /4.

استرجمةفيلكو@اةتحريفوموا@زسهعدبند@سحاقالأولى:الخطيبروايةفي(2)

واللهاكصعبدبنإسحاقعنأحدعدالحديثيرولممعيدبنوسولدنجيح،

أعلم.



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

4/3@الأنساب9فيالسمعانيوقال يضعكانالدجاجلةمندجال":52
صراحأ@.@حدهاللهرسولعلىالحديت

أنهصحيحةغيرالرجالأبيابنعنسويدروايةأنعلىيدلومما

بننوحتابعهحبنفيالرجال،ابيابنذكرعلىيتابعلمسويدأ-أي:-

حبيب
(2)

5"الكامل9فيعديابنعند 3 9 عندخلفبنعليبنومحمد1،/

3/9الموضوعات!"فيالجوزيابن 1ولاالفكرط.4 أضواءط.(52

بنفم@بهالملطي،نجيحبنإسحاقعنومحمد()نوح،
السابق.الاسناد

اخر.بوجهإسحاقعنالحديثمذاسويدروىوقد

@عديابنفأخرجه:

ي
1/5الكامل!" فيالجوزيوابن3،9

3/9الموضوعاشه" طريقمنالسلفاضواءط.(1530)والفكرط.5
ابنعنعطاء،عنالأصزاعي،عننجيح،بنإسحاقعنسعيد،بنسويد
به.عمر،

الرواية.هذهعلىأيضاسويدوتوبع

5الكامل!9فيعديابنعندحبيب،بننوحتابعه 3 9 وابن1،/
9الموضوعاخ@3/"فيالجوزي السلف،أضواءط.(530)والفكرط.5

.(264)الكلام!فمفيأحا@يثفياالهرويعندحبيببنالرحيموعبد

بهالأوزاعي،عننجيح،بنإسحاقعنالرحبهأوعبدينوح،كلاهما:

د.لإسناابنف@

دجالأعرفتمارتال:قيى..عرعلىدحاحلةعلىجمعوةلوقدالزيديقال(1)
ابنوذكرةقالجتأص-ابنيحني:مالد-سممئهاشخىدجاحلفعلىئجسع

@النبيجسعهوتدالدجاجلتا،مندحالمو)نماالسيرة-عاحبيحني.@سحتى-
الحروس،،التبمانطرة@هدنجالهنيغر@لزمكفييكهن"@قال.الصجح،حديئهفي

لدجل(.مادةالعربودلان
سيدب@سويدمعمقروناجاءج@بننوح(2)



اجسنادفىالقلبلالخترك@:لالعلل
-

بنإسحاقمنأي:نفسهاثالسابقالطريقعلةهيالطريقهذاوعلة

كمالفسهإسحاقدسببهسابقهعنالإسادهذافيالذيالخلافأمانحيح،

ةإسنادهغيروهوقال:إإذالموضوعاتفيالجوزيابنفل@إلىذمب

عنهما،وتارةنافع،ع@العزيز،عبدعنوتارةالأوزاعيعنيرويهفتارة

بمثلمعروفئهف@ثفعلهمنوهذانافع،عن
(2)

مذا!

وحينماالاسناد،فييقعفكذلك@لمتن،فييقع@لقلبوكما@ن@

وقد@لر@هي،@سمبنقلبوقدمنعددة،صورعلىيكونالاصنادفييقع

عنالثضر،أبيسالمعنعيينة،بنسفيانروىنفسه:@لصحابيينقلب

خالدبنزيدإلىالأنصارئجهيمأبوأرسلنيقال:سعيلإ،بنبسر

المصلي،يديبينيمرالذيفيالتبيئءلجهمنسمعماأسألهالجهنيئ
@نمنلهخيزأربعين@حدكميقوملأن"قال:@هاللهرسولإنفقال:

يوما.أوشهراأوسنةأثويفلاقال:"المصلطيديبينيمر

متة.ولاسندهيضبطلمسفيادأنإلاالصحة،ظاهرهإشادهذا

4/1أحمدأخرجه:فقد 16.

ص(5236)الكبير""فيوالطبراني)282(،حميدبنعبدوأخرجه:

ثيبة.أبيابنطريق

أبيأبيهعن(1014)الكببراالناريخ1فيخيثمةأبيابنوأخرجه:

له-واللفظخان-بنيحصطريقمن(1416)الدارميوأخرجه:

1/38عوانةأبوةوأخرجه ممئمكلشرح"فيوالطحاوي)4931(،4

الأعلى.عبدبنيون@طريقمن(944)الأخيار!تحفة"وفي)كالأالآثار@

قفتوساأنإلانايع،عنيرويهالأوزاعيأنيقتفيالحوريالنكلاممياقطاهر(1)

مر.كماع@رابنعطاماصعنالأصزاعي،عن@صحاتير@لهالتخ@يجمنعليه

الفكر.طشسقطت(2)



-

@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

5يلأالكبيرا9فيالطبرانيواخرجه. بثاربنإبراهيمطريقمن(23
لرماا

اللهعبدبنمارونطريقمن(37للأمسندهفيالسراج

يمقرونين(.الصباحبنوالحسن

ويون@،ويحيى،خيثمة،وأبوسيبة،أبيوابن)أحمد،ثمانيتهم:

أعلاه.والمتنلإسنادباعييق@بنسفيانعنوالحسأوهارون@لابراهيم،

عبدة.بنوأحمدحرب،بنصزهيرالحميدفي،ةالمتنحيثمنوخالفهم

السابق،بالإسنادعيينةبنسفيانعنامأ7)الحميدئأخرجه:فقد
أويوماأربعينأوشهرأاربعينأوشةأربعينيدريلا"ةهكذامتةفيوجاء

ساعته.أربعين

المتن:هذاوبمئل

2التمهيدأ"فيالبرعدابناخرجه: 3 حرب،بنزهيرطريقمن8/

سا@أ.اويوما،أوشفأثويلألاولفظه:نفسه،بالإسنادسفياد،عن

سفيان،عنعبدة،بنأحمدطريقمن(3782)البزاروأخرجه:
الرواياتصوالراجحخريفا@،أربمينيقومثنولفظه:االمتقدملإسادبا

ولإمامةةمتابعاتمنلهالماتابعه.ومنحنبلبرأحمدروايةالمتقدمة
أعلم.واللهأصحابها،وحفظ

فيالخلافوأماالمتن.لاختلافاتبيانهوإتماقدمناهالذيفهذا
بنبسرأنسفيانإسنادففيافضر،أبيصالرواةسمانفيهخالففقدالسند

بنبسرأنأعني:العك@والصوابخالد،بنزيدإلىجهيمأبوارسلهسعيد

تخريجفىفلكبيانسياتىكماجهيم،أبيإلىخالدبنزيدأرسلهسعيد
الحديثهذاطرق

بنسفيانحدثناقال:عمار،بنهشامعنلا(4)ماجهابنأخرجط:

بنزيدإلىأرسلونيقال:سعيد،بنبسرعنالنضر،أبيسالمعنعيينة،
لأن"قال:ي،النبيئعنفانجرنيالفصلي،يديبينالمرصرعنأسألةخالد



الإسنادفيالقلبلالهضكلق@للعلل
=

سنةأربعينأدريفلاسفيان:قالبدبمهبينيمزلنمنلهخيزلربعينيقوم

ساعة.أوصباحأأوشهرأأو

وذكرأرسله،منيذكرولم".4/90"الباريفتح"فيرجبابنقال

.@وهمكلهوهذاعييفابنمنالأربعينتمييزفيالثك

حدثناقال:خرم،بنعليعنبتحقيقي(813)خزيمةابنوأخرجه:

لنزيدأرسلنيقال:سعيد،بنلسرعنالنضر،أبيسالمعنعيينة،ابن

كانلوقال:عليه؟ماذاالمصلييديبينالمارعنأسألهجهيمأبيإلىخالد

يديه.بينيمزأنمنلهخيرأربحينيقومأن

المتابعاتولوجودرجاله،لثقةصحيح،أنهالنضفييثيرالإشادفهذا

هذاصحةأنإلاسيأني،كماوالثوريمالكرواهلحاالموافقوهوةله

عنيقولكانأئهسفيانعنالمحفوظأنوفلثشذوذ@علىدليلالإسناد

تكونلذلثتمدم،كماخالدبنزيدإلىالجهيمأبوأرسلهسعيد،بنبسر

وذلكالسند،إلىسايىفيهاالثذوذإنبللدوذها،ضعيفةخثرمابنرواية

خثرمابنرواهكماموقوفاولي@مرفوعأرواهعيينةابنرواهالذيمماأن

فيه.مخالصفهوعييق@بنسفيانعنتقدمماوكل

@يمالكأخرجه:فقد
أبيبرواية(40ولاالليثيبرواية(422)الموطأ!"

الحسنب@محمدبرواية(272)والقعنبيئبرواية(223)وعقيبالزهريمصعب

4/1واحمد)2232(،الرزاقعدأخرجه:مالكطريقومنالئبباني، 6،9

1/1والبخاري1(،174)والدارمي 3 2/5ومسلم1(،05)6 8(507)

لآحادا9فيعاصمأليوابن3(،3للأوالترمذي0(،17)داودوأبو)162(،

0لهنيالمثاوا 2/6ئيلنساوا2(،7 لعلميةا0ط(832)لهلكبرىا،ا9وفي6

11)1/383عوانةروأدالرسالة،مأط.34)و 38وا/(39 4،)2931(

ابنولما(،5)الأخيار!تحفة"وفيلمأ5)الاثارامثمكلشرح"فيوالطحاوي

ابرصحيحميالطريقمداصالحديتتصجحفيانظريحادتقدم،صاعلىباء(1)

لثه.والكمالحزيمف



-

@للعاند@لعللفي@لجامع

2يلأحبان المسند"فينعيموأبو)5325(،دالكبيرلأفيوالطبراني6(،3

الله،عبيدبنعمرمولىالنضرابيعنمالك،طربقمن(1121)المستخرح

مافايسأله:جهيمأبيإلىأرسلهالجهنيخالدبنزيدأنسعيدةبنبسرعن

قالجهيم:أبوفقالالمصلي؟يديبينالمارفيع@عاللهرسولمنسمع

يقف@نلكانعلبه،ماذاالمصلييديبين@لماربعلملو"كب:اللهرسول

اربعينأقال:أدريلاالنضر:أبوقاليديطبينيمز@نمنلهخيراأربين
صنة.أوسهرأأويوما

الرواية.هذهعلىمالكتوجوقد
/2ومسلم)4292(،سيةأبيوابن)2232(،الرزاقعبداخرجه:فقد

5 التاريخ"فيخيئمةأبيوابن)549(،ماجهوابن)162(،عقيب(507)8
1روعقبالكبير! أبوو)7702(،لاوالمئانيالآحاد1فيعاصمأبيوابن1(،0
"المنمكلشرح"فيوالطحاوي)5931(،و(1393)و(1392)3ممها/عوانة

ليوالطبراني4(،9للالايخار"اتحفة"وفيلم@6)
ابنو)5325(،الكبير""

89/2التمهيد"فيالبرعبد النضر،أبيسالمعنالئوري،سفيانطريقمن2
لذكره.جهيم...أبيإلىأرسلالجهنيخالدبنزيدأنسعيد:بنبسرعن

الإثم-،.!منيعنييصلي-وهو@شيبة:أبيابنروايةفيوجاء
شيء.فيالحديطمنليستأنهاوالظاهر

ابنقالفقدعيينضبنسفيانطريقردإلىالعلمأهلبعضذهبوقد
ابنحديثعنمعينبنيحيىسثل"ا(:ا.لاالكبير"التاريخفياخيثمةأبي

أبيإلىزيدهو:إتماخطأيحيى:فقالالنضر...،أبيسالمعنعيية،
هذاعيينةابن@روى":22التمهيد@8/"فيالبرعبدابنوقالجهيمإ،

بنزيدموضعفيجعلسعيد،بنبسرعنالنضر،أبيعنمقلوبأ:الحديط
قولعندناوالقولخالد،بنزيدجهيمأبيموضعوفيجهيم،أباخالد
الرايق@2/87:نصبفيإالزيلعيوقالوغيرط،الثورفيتابعهوقدمالك،

متنعكىمتنهأنوالئانية:أربعينقوله:إحداهمافائدتان:وفيه9
عنالراويوهوالجهيم،أبوهوالصحيحينلفظفيفالمسؤولالصحيحين،



ابسنادفهالقلبلالثتركت@للملل
=

فيالمزيوقالخالدأ،بنزيدالبزار-عندالراوي-والمسؤولع@،التبيئ
عنالنضرأبيسالمحديث@الوالمحفوظ::(374لااممه/3الأشرافهداتحفة@

منسمعماذايسألهجهمأبيإلىأرسلهخالدبنزيدأنسعيد:بنبسر

بنزيدمسندمنالحدبثحعلومنالمصلي،يديبينالمارفيمجطالنبيئ

:4/90"الباريفتح"فيرجبابنوقالأعلمإ،واللهومم،فقدخالد

وهمس@الثبيئعنحالد،لنزيدمسندمنالحديثجحلأنعلىنصوممن9

الإمامإليهوأشارخيثمة،أليابنروايةفيمعينابنوخطا:عيينةابنمن
يحفظهولماسادهدلفظهفيعيينةابناضطربوقدحنل،روايةفياحمد

1/1الهدايقهأحاثيثتخريجفيالدراية"فيحجرابنوقالجيدا"، 79:

عيينتا.اب@علىشديهاختلافوهذا9

@روابهعيينةالنروايةبيىالجمعالفضلاءبعضحاولوقدقلت:

1والإيهام!الوهمالبيانفيالقطانابنفقالمالك، 0 6 / قدو7(0إللأ2

(1)خظئ
بحثجهيمآبويكونأنلاحتالبمتعين.خطؤهولي@عيينفابنفيه

أنبعدجهيمأبيإلىبعثهخالدبنوزيدخالد،بنزيدإلىسعيدبنبسر

وثكبمحفوظهمنهماواحدكلوأخبرعنده،فيمايستثبتهعندهبمااخبره

النضر،أبيعندكلهفلثواجتمعخربفابأربعينالآخروجزمأحدهما،

حدي@سفيانوحفظجهيم،أبيحديثمالكفحفظالإمامين،بهوحدث

.@أعلمواللهخالد،بنزيد

لكتن@رجبابنفقالإليه،ذهبفيما@فق@هالقطانابنئغفوقدتلت:

فقولهالمتأخرينمنالقولينبينالجمعتكلفومق":4/90"الباريقح"في

أحاديطتخريجفيأححراسوقالمنمه،يقبلبأميريأتولمبثيء،لب@

1الهدايته 7 9 7لهالباريإ،الفتحفيوقالتكلفمأ،يخفىلا@:1/ 5 6 / 1

قالوا:فإناالظن،غلبةعلىمبنيئللأحاثيثالأئمةتعليل)015(:إعقب

الاحتمالراجحهوبلالأمر،نف@فيخطؤهيتعينلمكذافيفلانأخطأ

للمجهول.بالاء(1)



-

يللفعالد@لعللفي@لجامعى

هومنفيهالثقةيخالفماوهوالثاذ-انتفاءاثترطوالماذلكولولافيعتمد،

."الصحيححدفيفه-أرجح

عيينةابنطريقسوقهعف(85)الاثار"مشكلشرح"فيالطحاويقال

هذافيماروايةإليهالمر@ودفيوسفيانمالكاختلفولما9مالك:وطريق

الأنصاريالجهيمأبيومنخالد،بنزيدمنهو،من@الئبيئعنالحديث
النضر.آبيعنرووهالذيئالأئمةمنعيرهماروايةمنطلبهبلىاحتجنا
خرجثمفيما.عيينةوابنمالكبينقاضيأذلثفينجدهأنعسىماليكون

@التبيئعنراويهفلكفيفكان"عقبه:وقالالثوري،مفيانطربقفلكبعد

اختلففيماالقضاءبذلكفوجبخالد،بنزيدلاالأنصاريالجهيمأبوهو

لماوالثوريمالكألأنعيينة،ابنعلىلمالكعيينةبرومفيانمالكفيه

يخط.خالفهمافيماعيينةابنمنبحفظهأولىكاناشيءعلىفلكفياجتمعا

@خر.طريقمنالحديثرويوقد

ط.(265)والحديثط.(267)لأوسط(ا"فيالطبرانيفأخرجه:

أبيعنأيوب،أبيبنسحيدحدئاقال:ص@ح،بنروحطريقمنالعلمية
الصمةبنالحارثبنجهيمأبيعنسعبد،بنبسرعنسالم،النضر

@لمصليبديبين@لمازيمكثالأنقال.ك@ز،اللهرسولعنالأنصاري،
بدب.بينبمرلنمنلهخيز@ربعين

بنزيدإرسالقصةيذكرفلمإسناثهفيأيوبأبيبنسعبدقصرقلت:
أعلم.واللهتقدم،ماوالصواب:سعيد،بنلبسرخالد

3/1لأشراف@اا@اتحفةوانظر: 8/3و(9374)اكه-83 3لما-97

2وه/ما(75)5/11"المهرةإنحاتو@ا(،اللعه 46و(4895)7 8 / 1

6/41المسنداأطرافو")73471(، 2(07 91)

@هع@هح@



مدالمتناجسناد@فيالقلبلالاثترك@:لالعلل
-

ل@ا@مححع!@

معا-لألمتنثم"ل@عسن@فيالقلب6
هذافيالإسادفيوالفلبالتنفيالقلبمنرأيناهمايجتمعأنوهو

النوع.

الحاكمرواهمامثاله:@
(1)

عبدبنالمنذرطريقمن

اللهعبدعنالماجثونسلمةأبيبنالعزيزعبدعنالحزامي،

قاالصلاةافتتحإذاكان@اللهرسولأنعمر،ابنعندينار،

.@جنك-وتعالى@سمكنبلرك@للهنمالسبحانك

بنالعزيزعبدنف@سندأ:أماومتنأ،سندأمقلوثالحديخثفهذا

بناللهعبيدعنالأعرج،عنالفضلبناللهعندعنيرويهسلمة

طابى.أبيبنعليعنرافع

@النبيئأنالعزيز:عبدحديثلفظنف@المتن:فيالقلبوأما

أبي
بي

كان

1الحديتعلومسعرفة(1) 1 حزماب@.@(28ويلاالعلميةط.8
تطمولىصعدا@نريلالمدلي،الماحسونسلمةأبيلناثهعندبنالعزيزنجدئر.(2)

لكلااهأ@سةترديمصنف،فقيصثقضالهدير:

3ولالنلاءاأعلاموالهر4+،ولسعداابر@ب@ات"اظر: يبوالالتقر0،9

نقةالمدغي:ميالها@رليعةبنالحاسلنالمضلبناللهنجدئوة(3)

4/2لهالكساهنيص@ةانظر 4 2")شالكا@ودا)0743(،0 لتقريبمااو"1(،9
(3533).

ثقفة@نهعليئكاتكاد@،اللهرشؤلمولىالمدنن،رافعأبيبناللهجدفو:(4)

3الكمالاه/+-وشهذب)7121(،ك@5/2الكيرا@اياردخانظر: لم@،221)4

لع@24(.التقريباوا



-

@د@الفع@@لعللفي@لجامع

فطر@لس@او@تللديوجهيالوجهتيقول:ئئميكبرالصلاةاستفنحإفا

سه.المشركين.منأناوماحنيفا،والأرض

مالكغسانوأبوحجينرواةهكذا
(2)

إنماعيلبن
(3)

عن

سلمة.ابيبنالعزبزعبد

أيضأ:ورواه
والطحاويخزيمةابنعند:(4)حالدبنأحمدا-
حزموابنأحمدعندجزدتة:(7)سعيدأبو-2
الطحاويعندرجاء:بناللهعبد-3
الطحاويعندصالح:بناللهعبد-4

(2)

(5)

قصاءووليبغدادسكنعمر،ألواليامي،المثنىبرلالتصحير-حجين-

بحلما.وفيل.هأ،205)شةتولينققيحراسان.

7الك@اال@2/طدبب@ا@طر. 1لاودالتقريبهام@(،5)الكاشف!ر@)5211(،1 14).

1/1أحمدغدوحمف@ 03.

سليسادةابيبنحمادشطالكرفي،غسانأئوالهدي،يسماعيلبنسالكفو.
مما.219)وييل.هأ،217)سةتوفيعالدالكتب،صحيحمتقن،تقف

1ولالكبراات@يح5ا@طر 9 .(6+4)و@النتربج@للا\،و@النقش@9/)2431(،1
1انحديشه:علرم@مغرقةليانحاكمعد 1 حزم.ابرط.(287)والعلميةط8
أحسدفو.

ل@ط
تولحيصدوق،الحمصي:سعيدأبرالكدي،الوهيموصخالدس

انطر

(4

.(03)التقريبطو@2(،5)الكاش@هو@2(،لا1/37الكمالهالتهديب

لأبتحقيقي.63)صجحهلحي
1المعانيافرحفي 9 9 / .(1148)الحلسية.@ولي1

نزيل3،مالنيمولىسحيدأبوالبصري،عيدساثهنجدبنالرحمىعندفرة
امأ.97)شةترليأحطا،زنماصدوقحز@نة.لفهمكف

4الكساال@4/تهذب1نطر. 2 والالتقرشه@،@238@الكاقس@وإ@،3859@7

63المحلىا"في(9).1/94مندهلي /4.
1المعالي!لمرحلي( 9 9 / .(1147)الحلسيةط.وفي1

1"الصعانيدثرخ@لحي( 9 9 / .(1148)العلبةربرط.1



محاوالمتناجسنادفىالقلبلالثترك@:لالعلل

الماجشون)عمهعنالماخون،سلمةأبيبنالعزيزعبدعنأربحتهم:
عنرافع،أبيبناللهعبيدصالأعرج،عنكلاهما:الفضل(بناللهوعبد

الصواب.علىبهعلي،

أيضأ:ورواه
الطيالسيثاورأبوا-
ابنعند:((2)الليث)كاتبصالحبناللهعبدصالحأئو-2

خزيمةبنوالجارودا

وابنومسلمأحمدعندقاسم:بنهاسمالنضرأبو-3

حبان

النرمذيعندالوليد:أبو-4
خزيمةوابنالجارودابنعندمنهال:بنحجبم-5

(10)

خزيمةوابنأحمدعندحجين:-6

:(13)الكلبيعمروبنسويد-7

(266)اترمذيطربقهومن)251(،مسندوفي

صدوقالليث.كاتالمصرى-صالحألوالجهني،شحئدبىصالحلناثهعبدئو.

2لىسةتوديغملفيخهوكالتكابصفيتتالخطا،ك@ر مأ.223)رينل.مأ،2

التقري@و@،278.@@الكاض@و@،+2يااثلأ/4الكساولالتهذيبةاظر

.(179)المنتقىا"

نحقيقي.(743)و(612)و(462)صحيحهفي
1@سندهفي 1 2 /1.

2/1صحبحهفي 8 6(177)(202).

.(3422)الكبير"الحاح"فيل@.(1773)صجحهفي

.(17لاالنتىا"في

تجحقيقي.(743)و(612)ر(462)عجحهلي

1مسدهفي 0 3 @تحققي.(612)صحيحهير(12).1/
2لأصنةتوفيثقة،العابد:الكوليالوليدأئرالكلي،عنرومويدسئو. هما،=0



@د@@للف@@لعللفي@لجامعى

سيبةأبيبنعد

يعلىوأبيوالنسائيمسلمعندمهدي:بنالرحلنعد-8

حزموابن
ثاودأبيعندنصر:بنمعاذبنمعاذ-9

والطحاويالدارميعتدحسان:بنيحى1
الدارقطنيعتدهارون:بنبزيد-11

منفردأ،الماجثمونيعقوبعنسلمة،أبيبنالعزيزعبدعنجمبعهم:
بهعلي،عنالله،عبيدعنالأعرج،عن

يقبكان"فقال:"السجروحين"كتابهفيجانابننكرهوقذهأ،203)وقيل.=
بما.الاحتحاحيجوزلاالوايفالمتودالصحعالأسايدعلىويمعالأسالد

@الطر6.2
1/3لمجروحيناا 3ك@0لكسال!اتهنيب1و5،1 لتمريباولا)1362(،4

.(2564)و(2411)مصمهفي(1)

2/1صجحهفي(2) 8 6(17 7@@202@.

9الالمحتمى،في(3) / 9و221 7او@@637@لهه،الكبرى1وفيو،2122 9او@@1 7@

الة.الر@@(973)و(715)ومملا()اوالحلمبةط.

63المحلى!1في(5)(285)سلهفيلكأ /4.

41)و(2381)ستهلي(7)(9051)ر(076)شةفي(6) 31).

1المحاني!الثرحير(8) 9 9 / ا@.146@العلمية.@وفي1

2لالنالي(9) 9 5 / الرعالةط.(1371)والعلبةط1
لهالالأم،،و@يبتحقيقي(202)و(201)مندهفيلعياتأيصأ:انحديختهذاوأخرج(10)

2لولاء2/ا@وميك@661 لرمذيوا)167(،ودثالووأ)7652(،لرزاقارعند4،0
1/2السحاني،ترح"فيوالطحاويشحقيقي،(4لللأخريمةوابن)3243(، 2 2و2 3 9

1ا@جانوابن1(،641)و(5211)الحلميةط.ولحي 7 1ولا@و@2771@7 77@@

1/2لدارقطنيوا 96-2 9 من2/33لبيهقيوالة،لرساا@(1ول@31لعلم@ةاط.7

الاسناد.لهذاالأعرج،عنالفضل،ساطهعندعنعققيبنميسعنطرق
2/1ئنلموأخرجت 8 يحلىوأبر)2243(،و(3421)والرمذي2(،10)(771)5
يمقرببنيوصفعنطرقمنمأ72)والغوي2/3،2والجيهقي)575(،

دالنكتوانظر.الاشا.بهذاالأعرح،عنالساخون،سيعقوبعنالماجتون،

5الضحح!ابنكتبعلى / 6و.لمه2 3 بتحيقي.2



مماوالمتنالإسنادفيالقلبلالهضك@:للعلل
=

بنمحمدروىماومتنا:@سنادار@ريهعلى@لقلبدخلومما@

الله،عبيدعنالرهرفي،عنالأوزاعي،حدثناقال:القرقساني،مصعب

أهلها،ألقاهاقدمبتةبثا؟ئياللهرسولمزقال:رضالا،عباسابنعن
على@ملها@اهذهمنعلى@لنهللثنبا@مونبيله،نفسط@و@لذي@فقال:

3وأحمد)29353(،شيبةأبيابنةأخرجه 2 9 عاصمأبيوابن1،/
/2المجروحين!"فيحبانوابن)3952(،يعلىوأبو)231(،الزهد""في

2 1"الحلية"فينعيموأبو8،9 8 9 / مصعببنمحمدعنطرقص2

الإسناد.بهذاالقرقساني،

بعلتبن:معلولالحديثهذالقول:

الأصزاعيعنروايتهوفيفيم@تكلمقدمصعببنمحمدإنالأولى:
5"الكمالتهذيب9فيالمزينقلفقدخاصة، 1 8 / بنيحيىعن(6203)6

"،ضعيف"فيه:قالأتهالنسائيعنونقلط،ث@لي@فيه:إقالأئهمعين

عنهويذكرحفظه،منلتحديث@ثالغلطكثيركانفيه:إقالأتهالخ@وعن

تهذي@"فيحجرابننقلفقدالأ@زاعيعنروايتهوأما."والصححالخير

3التهذيبما 9 5 / الأ@زاعيعنأحاديثهعامة"فال:اتهمحمدبنصالحعن9
@،أصوللهاولي@مناكير،كلهاحدبثيخرالأصزاعيعنروىوقدمقلوبة،

بالقويولي@منكرة،احاديثالأوزاعيعنروى"تال:ئهاالحاكمعنونقل

سيار.بنمحمدب@اللهعبدسألت"قال:أنهالإسماعيليعنونقل"،عندهم

صمصعببنمحمدوقال:القصة،فذكرالأصزاعي؟أصحابأوثقمن

الضعفاء".

"الكمالتهذيب"فيالمز@عنهنقلهفيماأحمدالإمامف@بحينفي

5 1 8 / الأوزاعي.عنمقارثحديئ@أنإلى(0362)6
متنفيحديثإسنادعليهدخلفدالقرقسانينف@@لثانية:ولما@لعلة

أحسدالاسامروايةلفظ(1)



-

ثللف@ائد@لعللفي@لجامع

بئاللهرسوذمزحديث:بهيروى)نماأعلاهالإسادانو@لك@خر،حديث
ميتة،إتهاالله،رسوليافالوا:"بجللما؟ألا@سنمتعنم"فقال:يتقمابناة

كلهااحرمإتماقال:إ
أحمدالإمامفقالالقرقساني،حديثردإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

وقالخطأ"،عنديهو":(4)المنتخبفيكماعللهفيالخلآلعهفيما@قله

مذا"ة(1897)العلل!"فيحاتمأبيابنعنهمانقلهفيمازرعةوأبوحاتمأبو

لوهذهلملعلىدمافقال:ميتفبثا؟مر@النبيانهو:إئماخطأ،
وقالالقرقسانيا،المنقالا:هو؟اممقالوهم"لهما:@قلتب@مابها".اتفعوا

2/2المجروحين،دافيحبانابن إئماباطل،الإسنادبهذاالمتن@وهذا@:89
بميقعمرع@النبيئأنعبامى:ابنعنالله،عيدعنالحبرهذاروواالناس
كلها"إ،حرم)تماةإفالمينة،إنهاقالوا:"ب@عابها؟الملا@ستمتعنمفقال:
1"الحلية"فينحيمألووقال 8 9 عنالأ@زاعي،حديثمنغريب":1/

لزا

قدالقزقسانييكونأنالممكنمنأليسيقول:أن
هذينسمع

الملا@ستمتعتماوحديث:للدفيا"9حديث:سمعيعني:واحد؟بإصنادالحديثين
نفسه.الأوللالإسنادالزهريعنالأوزاعي،طريقمن

لأمرين:عنهيجابهذافنقول
1/3أحمدعندالقرقسانيرواهالإهالمج@"حديث:إنالأول: ابنو2،9

هذه.روايتهعلىتوبعوقد(70)@التحقيق9فيالجوزي

زيادبنهقلتابحه
(2)

.(2419)يعلىأبيعند

مسلمبنوالوليد
(3)

.(1282)جانابنعند

عنلزهري،اعنعي،لأوزااعنلوليد(واوهقل،ني،لقرقسا)ائلائتهم:

ر@الا.عباسابنعنعتبق@بناللهعبدبناللهعيد

تخريجه.صأتي

.(7456)سهلنفرا@ثقفه"موو

ل@137(.لالنقرسانففا"ومو.(2)



معأوالمتناجسنادفيالقل@لالخترك@:لال@لل
=

ابنحديثمنللدنياأ"روايته:علىللقرقسانيمتابعأأجدلمحينفي

ةز@نهجابرحديثمنرويللدنيا،"حديث:نف@اثمر@لثافي:

3/3أحمدأخرجه: الزهد@على@زوائدهفيلمروزيالحسينوا6،5

ومسلم)269(،المفرد"الأدب9فيوالبخاريما(،3)المباردبناللهلعبد
8/2 1 الزهد@"فيعاصمأبيوابن8(،1يلاوأبو@اود)2(،(2957)0

العلميةط.(67401)الإيماندلاشعب"فيوالبيهقي3(،1ويلا(133)

لرشد.اط.(9ها3)و

2/3لأشرافا@اتحفةوانظر: 5 0(2601).

ز@ه.صعدبنسلحديثومن

)131(،الزهد"9فيعاصمأبيوابن)0114(،ماجهابنأخرجه:

شب"فيوالبيهقي4/60،3والحاكم5(،838)الكبير@"فيوالطبراني

الرشد.ط.(9ما)اوالعلمبةط.(10465)"الإبمان

كأ.675)ك@3/6الأشرافتحفةوانظر:

د@.أن@حديثومن

المختارما9فيوالمقدسي)531(،الزهد""فيعاصمأبيابنأخرجه:

7/211(5332).

ز@ه.ربيعةبناللهعبدحديثومن

فيوالنساثي4/33،6واحمد)39353(،شيبةأبيابنأخرجه:

الرسالة.ط.(1641)والعلميةط.(1629)لالكبرى!

4/2@الأشرافتحفة"وانظر: 0 2/7المسند!أطرافو@)1525(،2 0 9

@ه.هريرةأبيحديث

لدارميوا)975(،لزهد،ا"فيوهناد2/33،8أحمدأخرجه:
ل@31(.الزهد@@فيعاصمأبيوابن2(،)كثلا



-

ئدلف@ا@العلل@معفيلجا@

.(89301)8/602المشدأأطراف"وانظر:

د@مه.المستوردحديتومن

4/2أحمدأخرجه: 2 والترمذي1(،114)ماجهوابن2،3و.9
(12 .(723)/02الكبير!"فيلطبرانيوا)1643(،والبزار2(،3

8/5"الأشرافتحفة"وانظر: 5/2المسند!أطراتو"1(،21هيه6 73

(7082).

ر@.عمرابنحديطومن
ط.(2913)والحدياط.(2934)"لأوسطا"فيالطبرانيأخرجه:

الحلمبة.

ز@،.البراءحديثو@ن

.(218)معجمهفيالإسماعيليأخرجه:

للدنيا""حدبت:يرولمالعلمأهلمنأحدأأنفدمتهمماأقصدهوالذي
عنروايتهفيتكلمأنهتقدموقدالقزقساني،إلاعباسابنحديطمن

القرقسانيأنفرضوعلىهذه،بروايتهالقزقسانيبتفرديعروهذاالأوزاعي،
وهمالزهرياصحابوأينكثيز،وهمالأ@زاعيأصحابفأينفيه،يهملم

هذامثلعنيحرضونالجليلينالإمامينهذينأصحابأنيصحفكيفأكئر،

للناظرالوهميجليشكلافهذاوأمثاله؟القرقانيعنهمينفردحتىالحديث
الفرقساني.وهمفي

عه:رواهإذالزمري،طريقمنمعروفتهف@الإهابحديثوأما

1للاالموطأ""فيمالك 2ولاالليثيبرواية(43 مصعبأبيبرواية(17

1/3وأحمدبتحقيقي،(17)مسندهفيفعياثطريقهومنالزهري، 2،7

7/1والنسائي 7 ط(4547)ارروو@ط.(4561)لهالكبرى"،9وفي2

1عوانةوابرالرسالة، 7 9 / 1(553).

1البخاريعنديزيدبنويرن@ 5 8 / 1/1ومسلم1(،492)2 9 0(363)



معأوالمتنابسنادفيالقلبللهضك@:رلعلل

1/1عوانةوأبي)101(، 7 ا/والدارقطني2(،1لهاحبانوابن)255(،9
4 .1/23والبيهفيالرسالة،ط.ولما(العلمبةط.0

1/2أحمدعندكيسانلنوصالح 1والبخاري6،1 0 7 /3(2221)

7/4و

@2
1عوانةوأبي1(،10)(363)1/091ومسلم)1355(،1 7 9 /

(363)1/091ومسلم1(،9يمهالدارميعندعيينةبنوسفيان

01)ثاودوأبي1(،00) 1/1عوانةوأبي4(،2 ا/والدارقطني)745(،78

4 1/1والبيهقيالرسالة،ط.(100)والعلميةط.1 5.

1/3وأحمدا(،لطالرزاقعبدعندومعمر حميدبنوعبد6،5

عوانةوأبي@،832)@لأوسطا9فيالمنذربنوا4(،121)راودوأبي6(،15)

1/4والدارقطنيا(،لالماالدارميعندوالزبيدي العلميةط.1

لة.لرساا0ط(101)و

عنبيدلمجالزواومعمر،وسفيان،لح،وصاويونس،لك،لماستتهم:

عاسابنعنالله،عيدبناللهعبيدعنالزهري،
(1)

الاهابا1بلفظ:ه@

والله

4/4لأشرافههاتحفة" 5لا78 3/5المسند"أطرافو"3(،8 91

.(0008)3كلأ/7المهرقهإتحافو")7353(،3/061و(3536)

@ناد،وال!@لمتنعلبهفينقلبالقلبفيفيقعيخطى@لر@هيوقد@

@لمتن،في@لخطامظنةالاسنادوخطأالاسنا"في@لخطامظنةوخطا@لمتن
عنجعفر،بنمحمدعنالوليدبنمحمدرواهماذلك:مثاله

مناصردمكذا"المحقق.وقالالزمري،مصعبأبيلروايةسالكمرطاصسقط(1)

1الاسخ.سهوصفاكولملهمرسلا،الخطيةانسخةفيالاسد
0.

.(6373)لانفرببهلنقفهوهو:(2)



-

@الفمالد@لعللفي@لجامع

أناكنتقالت:@الا،عائثةعنأبيه،عنعروة،بنهشامعنمعمر،

واحد.إناءمننتوضأ@هاللهورسول

بهذاالوليد،بنمحمدعنبتحقيقيا(الاخزيمةابنأخرجه:
لإسناا

إذمعلول،أئهإلامتصل،و)سنادهثقاتفرواتهالصحةظاهرهإسناد

2مسندهفيفرواهالوليدبنمحمدخالفأححدالإمامإن 7 / 1او6 عن73

كانتأثهاعائئة:عنعروة،عنالزهري،عنمعمر،عنجعفر،بنمحمد

واحد.إناءمنعحيروالله@رسوذهيتغتسل

منالوليدبنمحمدجعلهإذوالمتن،السندفيال@خالفةتكونوبهذا

منرواهأحصدالإمامأنحينفيالوضوء،فيهوفكرأبيهعنهام،حديث

هذافيوالصوابالوضوء،لاالغسلذكروفيهعروة،عنالزهري،حديث

الوليدبنمحمديتابعولمعليها،توبعلألهأحمد،الإمامروايةالحديث:
الآتي:فينلكوسأبينالرواةمنأحد

الثابتهوالغسلبذكرعروةعنالزهري،عنمعمر،روايةأن-1
(1027)الرزاقعبدأخرجه:وكذلكسبق-كماأحمد-لإمامارواهإذعنه،

)436(،راهويهبنإسحاقالرزاقعبدطريقومنجريجع،وابنمعمرعن

6/9وأحمد 1/2لنسائيوا9،1 العلميةط.(235)لهالكبرى"،"وفي81
1/2عوانةوأبوالرسالة،ط.(230)و 4 @لأوسطا9فيالمنذروابنمم@(،7)7

1/1والبيهقي)902(، 94.

1التسائيوأخرجه: 2 8 / المبارك.بناللهعبدطريقمن1

عنمعمرعنالمبارك(بناللهوعبدالرزاق،)عبدكلاهما:

به.عاتة،عنعروة،عنالزهري،

روايةفيالإقرانمنايأترلمجريبمابن@مع:تحرونأالرراقعدروايةفيجاء(1)

عوالة.أبي



محأوالمتنابسنادفيالضلبللثترك@:ل@لل@

فبانمعمرفيالناسأوئقمنالمباركبناللهوعبدالرزاقفعبد

عائةعنعروفعنالزهري،عنمعمر:حديثمنالصوابأنبذلك

أحمد.الإمامروايةفيهوكما)الغسل(بلفظ:

ةتابعهتوبع،بلالزهريعنالحديثهذابروايةينفردلممعمرأأنكما-2

37وأحمدا(،لاهالحميديعندعيينةبنسفيان 1/7وملم6،/ (13يا51

1/2عوانةوأبي)75(،الجارودوابنللأك@(،ماجهوابن)14(، 4 7(845).

7مسلمعندسعدبنوالليث 5 / )673(،ماحهوابن4(،1)(3الا11

5والنسائي 7 / 2و1 عوانةوابيالطبعتين،كلتا(73)له@،الكبر@@وفي71

1/2 4 1/2"المعانيشرح"فيوالطحاوي)مكالأ،وممه(6)7 ط.وفي5

.(11ل@.حبانوابن)57(،العلمية

.(74ياالدارميعندوالأ@زاعي

1/7البخاريعدذثأبيوابن 93والبيهقي2(،05)2 / 11.

1مسلمعندومالك 7 5 / .(40)(31لا1

.(5هلهراهويهبنإسحاقعندالأخضرأبيبنوصالح

برقان.بنجعفرعن(750)الدارميوأخرجه:

لد،ومافئ@،أبيبنوالأوزاعي،واليث،واعيينة،بن)اسبعتهم:

أيضا.)الغسل(دذكرعائةعنعروفعنالزهري،عنرووهوجعفر(وعالح،

عنهفرواهالزهريطريقغيرمنعروةعنالحديثهذارويوقد-3

أيضأ.الغسلبذكرعائةعنهئامابنه

2الوفاء2/ط.وفي1/8@لأما9فيالثافعيأخرجه: 5،)42(

6/01وأحمد)298(،و(676)وه(لاهراهويهبنواسحاق 9و3 9و21 31

1/7والبخاري@و.32 )9337(،9/031ر(95هه@7/612و@273@6

فيأحمدبناللهوعبدبتحقيقي،(25)لهالشمائل!،1وفي(1755)والترمذي

6/2أبيهمسندعلىزوائده 1/1والتساثي8،1 2 يعلىوأبو0،2وا8

2/5"الترمنيعللدشرحانظر.(1) 1 2/7وعر،ط.6 0 سام.@6



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامعى

)012(،"الأوسط"فيالمنذروابنبتحقيقي،(23لاخزيمةوابن)9244(،

1/2المعاني!شرح"فيوالطحاوي فيوالطبراني7(،للاالعلميةط.وفي5
به.خام،عنطرقمنالعلميةط.(1226)والحديثط.)م@21(الأوسطه9

والزهري.مثاماوتابع
.6/023وأحمد1(،173)وه(لك@راهويهبنإسحاقعندسلمةبنتميم

7البخاريعندحفصبنبكروأبو 4 / 1(263).

ايفا.الغسلبذكرعائثةعنعروة،عنبكر(وأبرقميم،كلاهما:

الروايةهيأحمدالإمامروايةأنالثكيقبللابمايتبينوبهذا
نصح،لاشافةروايةالرليدبنمحمدروايةوأنومتنا،سندأالصحبحة
هام.عنمعمر،روايةمنمحمدجعلهإذالسندفيكانفالذوذ
ذكرالوليدبنمحمدروايةففيالمتنفياماالزهري.عنمعمر،والصواب:
الغسل.فكرالصوابأنحينفيالوضوء،
1/5سننهفيحديئاأخرجالدارقطنيأنإلا ط.(13وللاالعلميةط.2

قالت:عائثة،أنعميربنعبيدعنالزبير،أبيعنأيرب،طريقمنالرسالة

واحد.إناءفيجمعالنبيئمعأتوضأرايتنيلقد

علىوحتىعنعن،وقدمدل@الزبيرأبافإنضعيف،إسنادهذالكن
منتجحلالغسللفظةعلىوالمتابحةالألمحلةمنذكرناهمافمانالصحةفرض

فلعلأخرىجهةومنجهة،منهذاإليهايلتفتلاشافةالوضوءلفظةروايات
حديثعقبساقهفإنهعلتسليانسننهفيالحديثلهذاالدارقطنيسياق
أعلم.واللهواحلإ،إناءمننتطهرفياللهورسولأنارأبتيلقدنآ:@عانة

الذينفسهالوليدبنمحمدمنهوهلالحديث،هذافيالوهمأما
علىتارةرواهقدجعفربنمحمدأنأمسبق-كماأحمد-الإمامخالف

بنمحصدعهفرواهعليه،الوهمدخلومرةأحمد،الإماممنهفسمعهالصواب

أعلم.فالنهالوليد،
14الأشرافههتحفة"وانظر: 33 / 6للا1 6 /17المهرظإتحافو"1(،6

2 .(22249)و(22248)77



القلبأسببلالثترك@:للعلل

لقلبب

-

وضبطهالمحفوظإتقانفيتتفاوتالزواةقابلياتأنفيهشكلامما

ضدها،أوالعدالةمننفوسهمفيقاممافيمختلفونإئهمثموتعاهده،

أنويمكنالتفاوت،لهذاتبعأالمروياتفيالقلبدوافعاختلفتفقدوعليه

هي:ثلاثة،الرواةحديتفيالقلبدوافعنجعل

@بنهر@ا+

فيهالناسليرغبوفلكحديثه؟فيالغرابةإيقعالزاو@رغبةوهو

داخلذلثوفاعلمة.التحملعلىفيقبلواغيرهعدليىمايرويأتهفيظنوا

بالكذابينملحقالوضاعينصنفلي
(1)

بنحمادحديثفيوقعمانحرعلى

قبل.سقناهائذفيالضيبيعمرو

لا"أحمد:الإمامقالالغرالب،تتبعانحديخثأهلكرهابولهذا

الضعفاعاعنوعامتهامناكيرفإتهاالغراثبالأحاديث!هذهتكتبوا

يلمتحانهميللرو@ة@ختبار@لمحتفين-3

التئبتفيللإمعانوفاكوضبطه.الثيخحفظامتحانبقصديكؤنأن

الحديخثفيوقعلمايفطنوهلحافظ؟غيرأمفوأحافظالمحدثحالمن

لا؟أوالقبمن

وأفبلعنة،للحديثفيالفساطمأنتمنيقظحافظأئهتبيننف@

1/3والتذكرتاتبصرةسنرحانطر:(1) 2 شحقيي.0
1/1الكامل!"فيعديالناخرجه.(2) كلا/2والذكرقهالتبصرةدشرحوالظر.1،1



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامعى

أوغفلةفيهكانتبأنفلك،خلاتنبينو)نعنه،التحملعلىن
وتركوه.عتةالمحدثونعرضفصنبلا@ة

الحديثأهلفأرادبغداد،قدمكللبلماالبخاريماملموقعمامثاله:

هذأسانيدوجسلواأسانيدها،@واحديطمانةإلىفعمدواحفظه،اختبار

جاءفلماأحا@يث،عشرةرجللكلرجالعرةإلىدفحوهاثمتلك،لمتون

والفقهاء-الحديخثبأصحابغاصاالمجلسوكانللإملاء-وجلسالبخاري

البخاري:نقالالأحاثيث،تثكمنحديخثعنفألهالفرةمنرجللةقام
الثانيقامثئمالعثرفتمامإلىأعرفه،لافقال:الاخرعنفسألهأعرفه،لا

منفكانأعرفلاقوله:علىيزيدلاوالبخاريالعشرة،نهايةحتىفالثالث

فهم.الرجلويقرلون:بعض،إلىبعضهميلتمتالفهماءمنالمجل@حضر
الفهم.وقلةوالتقصيربالعجزالبخاريعلىيقضيفلكغيرمتهمكانومن

الأولحديثكأمافقال:منفمالأولإلىالتنتفرغواأثهمعلمفلما
فالنالث،النانيعلىأقبلنمالحنرة،اتمحتىكذاالانيوحدينثكذا،فهو

بالحفظالناسلهفأقزمترنها،إلىوالأسانيدأسانيدها،إلىكلهاالمتونورد

بالفضللهواذعوا

1ورقةعدىلابنشايخطسالبخاريعفمروىسلي:القصةانظر(1) 2

5و 1بغدالاتاريخ1وعبري،حسنعامرد.مطبوعةمنبعلماوما2 2 0 / وفي2
1ةلمقىااجذوةود13،4-34"/2لغرباط. 38-1 لتجريحاود3،9

1/3والتذكرظالنبصرةودانرح3،"اله@رالتحديل 2 علىودالنكتبتحقيقي،1
8الضحح،ابنكتب 67 / و2

062-16 67،9الاريا:مديو"لتحقيقي،2

1ودالمنتظما 1 7 / 4التعليقاتغليقو@1،2 1 4 /4 2المغيشاو@فتح1،5 9 9 / 1

1را@لمبة@ 3 5 2الزاليهتدربو"الحضير،اط.ث@-2/ 93 / ض@شو""1
2/1رالأفكاا 04.

1محمد.أنيحكونمتايخعدةمست"بقوله:عدىابنصتوماالقصةومذه
0 قال0

2المغيشالهنتحلحيالسخاوي 9 9 / 1والعلميةط1 3 6 / يضردولاالخضير:@2
جهالتهما.لهينحرعددفلههميخها،عديابنثيىخحهالة

والنهايتهلالبدايةانظر:وسمرقند.البصرةفيالاشحانمذانحوللبحاريوحصل
14/5 28-5 ملأ.الساري!:.ولمدي9،/2الكرىاالنافحبةطفاتو"2،9



القلبأسببلالخشركت@لال@لل
-

ثالصوابإلىالخطأالبخاريردمنيتعجبلاالعراقيالحافظوكان

علىالمقلوبةالأحاديثحفظمنيحجبكانو)تماواطلاعه،معرفتهلسعة
واحدةمرةمنالموالاة

عياشبنأبانمتهم:افحذثي@منلعددالامتحانهذانحووقعوقد

وابرمعينبنيحيىامتحه@كينبنالفضلنعيموأبوشعبةاختبره

وغيرمم.عجلانبنومحمدالحقيلإجحفر

لمإذخلاف،المثمايححفظلامنحانالأحاثيتقلصجوازوفي
سعيدبنويحيىعمارةبنحرميمئل:المحدثينبعضيرتضه

وفيكثيرا،انحليثأهليفعلهالرهذاالعراقي:الحافظقالالقطان
إفنفجوازهحديئاايستقرلاانحديثأهلفعلهإذاأتهإلانظر،جرازه

بالبيانمثروط

امتحانأحفظهاختباريرادلمنعمدأالإبداليقعطوقدحجر:ابنقال

عليم@يستمرلاأنوثرطه:وغبرهما،والعقيليللبخاريوقعكمافاعله،من

غرابل@بللمصلحةلاعمداالإبدالوقعفلوالحاجت@بانتهاءينتهيبل

أوالمقلوبمنفهوكلطا،وقعولوالموضوع،أقساممنفهرمثلأ.

@المعلل

8الضحح!ابنكتبعلىدالنكتانطر: 6 9 6و:87"-2/ 2 تجحققي.2
تجحقييك@ا/1واتذكرقهالتبمرةلثرحانظر:
8الضحح،ابنكتبعلىدالنكتانظر: 6 6 /2-86 06-916وة7 لتحمقي.2
2عاابأع@م@ميرانظر؟ 37 / 15.

ثلأ6ى-5ولالاصتادوالميزانى،يلا،3هاالماصل!.الالمحذثانطر.

1/3والتذكرقاالتبصرة@ثرحانظر: 2 بتحققي.1
3الفاصلا:المحتت"ةانظر 9 2/87الضححاابىكتابعلىودالنكتلأ،يه.9 1

6وة 2 نحفبقي.3
تجحغيقي.ث@ا/1والتذكرقاالتبصرةلصرح
س.-76الظرا:لز@ة(10)س.انطر،:شزهةالطر:



=

يالف@الد@لعللفي@لجامع

وغلطهخطأ@لز@وي+3

معذورراويهالنوعوهذاالعمد،لاالسهوبابمنحديثهفيالقلبفيقع
التركاستحقحديثهفيكرإفاأتهإلاإيقاعه،يقصدلملأنهفيه،

عنالبناني،ثابتعنحازم،بنجريررواهاتذيالحديثمثاله:@

ترونيإحتىتقوموافلا@لصلا،أقيمت@ا@ذاده:جمللهارسولقالقال:أنس،
أبيبنليحيىمشهورفو@)تماجرير،علىإسناثهانقلبالحديثفهذا

الجمع،رواههكذاجمرو.الثبيئعنأيمهعنقتادفأبيبناللهعبدعنكير،
ةمنفمكثيرأبيبنيحىعن

@اودأبيعدأبان:ا-

داودوأبيئنلمعند:(4)الصوافعثمانأبيبنحجبم-2
خزيمةوابن

@7

عوانةوابي
@8@

نحيموأبيحبانوابن@
:(11)شيبان-3

3انحديت:علحمميالقدلمنهحالظر:(1) 5@

2ةالكبيرعللهفيوالرمدي2(،1لاهحيدبنوعبد2(،128)الطبالسيعد: 77

كلتا(9387)"الأوسط"فيوالطبرانيما\،ا/دالصعفاعهفيوالعقيليلمما،2)

2/3دالكاملايرعديوابنالطقيى، 49.

"عنتوجاء(53لاسةلي
خطا.قالقهأبيلناللهعدسيحى

ابوالصواف،سالم،وقيل:ميسرفعتصان:أبيواممعتماد،ابيلنحجاجئو:
هأ.ا43)شةتوفيحافظ،ثقةالصري.3،@رلاالكنديالصلت،

6الكماال@2/ياالهفانو. .(1311)والالتقريباي@39(،@والالكاش@1(،081)2

1صحيحهفي 0 1 / 2(604)(156).

1للامحيحهفي(7)لكلا(."لالمراسيلفي تجحقيقي.(52
1/3مشدهفي 6 ا@.ثهم@@موا/.(1335)9

.(2242)صجحهفي

3له@الحلبفا،وفي(1341)"شنلمصحيحعلىلالمسنحرجلحي 9 1 /8.
نريلالصري،معاويةئرالنحوي،(3مولاقيمي،الرحسنعبدبنشادفو:

لا@لىالأر@منبطننحوما"بلىسنسوب@تةيقال.كتاب،صاحبنقة،الكوفة
اللأاها.شةترفيالنحو،علم



القلبأسببلهضقى.لال@لل،
-

نعيموأبيعوانةوأبيومسلمالئخارفيعند
عرانةوأبيالبخاريعتد:()المباركبنعلي-4

(7)

حبان

والن،

خزيمةابنعند:(9)سلأمبنمعاوية-5

والحميد@شيبةأبيوابنالرزاقعبدعندمعمر:-6
حمدوأ

،(

بيوأومسلم
لترمذيواوداد

ال@
ئيلشاوا

ليوأ18@

4ولالكاولال@هذبانطر. 12-4 1 ي@والالتقر3(،ا6)الكاسف@و2(،@لا.)3

6صحيحه 4 / 11(638)

1صجحهفي 0 1 / 2(604)(156).

.@و@.431@1339)37ا/0منهني

.(1340)ستخرجهفي

عىلةكانتقضالصري.الرد-وتخفيفالهاءبضمالفائي-الباركبنعليئفو.

برصال.رالآخرسسعأحلمماكاباد،كنيرأسيبنيجى

2الكساال@5/تهنيبانطر.، 95-2 9 والالتقريب@@،3957@@لكات@اوثما،713@6

9صحبحهفي / .(1341)كما/.مسدهلى(7).(909)2

.(1755)صحبحهلي

الخيممطررسلامأبي3واسلآم-أبيلنديد-لال@سخم-لنمحا@لةئر:
بغد@سةترفينقفحمص:يكنوكانالدمنقي،سلآمألوالألهاني،ويقال:

امأ.70)

6الطر @هنيب7
5ولالكماال@ 41-5 51@06 6 5ه@@الكا@ث@و@،5 5 والالتقريبا@،2

1صحيحهفي( 6 .(1932)مصفهفي(11)بتحقيي.(43

(427)@سنحهفي(13).(4112)ممنفهفي(

3@شده@ي( 0 4 /5.

1صحيحهفي( 0 1 / 2(604)(156).

م@92)الكير"الجامع"في(17).(540)تفي(

2/3الالمجتبى،في( 6ا@لهدالبهرى،ودي1 .@ا@و@366الحلمة.@ا@5

لة.لرساا



=

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

والبغويلبيهقيوانعيموأبيحانوابننةعوا
والدارميالبخارقيعندالله:عبدأبيبنهام-7

نعيموأبي
(8@

واليهقي@
@9

الدارميعندهمام.-8
عوانةأبيعندأيوب:-9

خطأ،حديثفوفقال:انحديثهذاعنمحمدأسألت"الترمذي:قال

البناني،ثابتعندكانالصؤافالحجاجأنفكرواحازم.بنجربرفيهأخطأ
عنكثير،أبيبنيحيىعنالحجبم،يحذثالمجل@،فيحازمبنوجرير

فلا@لصلاف@ؤا@قيمت"ةقالعححرالنبيئعنأبيه،عنقتادفأبيبناللهعبد

أن@عنحدث@ثابتأأنفظنحازمبنجريرفيهفوهم"،ترونيحتىتقوموا
بهذاأ

لتح@يفي@@لتصحيف،-

بعضعندمتناأوسندأالحديخ@فيتقعائتيئالطارئةالأمورمنوهما

تقعأوهامالرواةلبعضفتحصلانحديث،فيالاختلافإلىالمؤ@ي@الزواة،
الحروف.أوالئكلأوالنقطبتغيركليهماأوافمتنفيأؤالسندفي

والتحريف(.)التصحيفبانمحذثينعنديسمىالخطأمنالنوعهذا
الخط.صورةبقاءحركاتهاحأوالحروفنقطفيتغرهو:و@لتصحيف

@1و@833@3371)37مح@1/،في

دي(3)(2223)صحيحهلي
.(1341)الستحرج،ا

2الكبرىاالالسننفي 0 .(440)السنت@الشرحفي(5).2-21/

1صحبحه@ي 6 4 / 12)شهمي(7).(637)1 61).

2/2الكرمحهالنن1في(9).(1340)المخرجا"في

للا+1(.ك@ا/.م@ده@ي(11).(1262)شهفي

2الترسديا:@كلل 77-2 2/83الرجا@اومعرنةدالعللةوانظرلمأ،2)78

)72،(،عصالترمذمحاودجامع6(،لاثاودلأبيودالمراسيلا)5261(،

.21الورفة/4"الذارئظيئودحللا،العاالكبراودالضعفاء



القلبأسببلالهضك@كا:للعلل
=

عدلتحريفاالكلاموحزفجهنمععنباليءالعدولفوو@لتحريف:

بحضبتديحبكونوقذمنصالنقصأوفيه،بالزياثةيكونوقدجهته،عنبه
منأعمفالتحريصثمنهالمرادغيرعلىبجعلهيكونوقدكلماته،

النصحيف

والمحزفالمصحفيطلقونكانواالمتقدمينأنإلىالإشارةمنبدولا

بينهما،وخالفسيئينحجرابنالحافظجعلهمافيماواحد،ثيءعلىجيعأ

فيالخطصورةبقاءمعحروفأوحرفبتغييرالمخالفةكانتإن"قال:
إلىبالنسبةكان@)نفالمصخف،القطإلىبالسبةفلككاننف@السياق،

@فالمحزتالشكل

الحروففيأي:النقط،فييكونالذيهوفالتصحيفهذاوعلى

والحاءوالجيموالثاء،والتاءالاءمثل:قراعتهافييختلفاتتيئالمتئابهة

والزاي.والراءالمعجمة،والذالالمهملةوالدالالمحجمة،والخاءالمهملة

فبهصثففقدكبيرةأهميةلةانحديختعلمفنونمنالفنهذاومعرفة

فيشابهامئاالنبويةالأحا@يثتقةمنفيهلماوذلككثيرةكتبأالعلماء

أسانيدها.رجالفيأممتونهافيأكانسواءالألفاظبعض

أهلمنالحفاظطفقالناس،بينوالتحريفالتصحيفكثروعندما
)المؤتلفوكتب:والتحريف()التصحيفكتب:يصنفونالحديث

والفهمالدقةمنإليهيحتاجلماالفنون.أجلمنالفنوهذاوالمختلفما

2/8النطر"ترجه"انظر: 07.

@0302،السيوطيألفيةو@2/،91،الزاومحهتدرب@وانظر:س،النظر!الئزهة

4الأدكر!ودتوضيح 1 9 / الحبدكداللينمحميمحمدحاثيةمع2

1"النصوصتونيق"كتابهفياللهعندسميعقالدكتوروقال 6 الحاطلرشق:60

التصحيففيهيقعمالمرحكتابهفيالمكرفيالامائمالتفريقتذافيححرابن

."هلتحري@او

نوثيق@كتابهلياللهعندلنموفقالدكتورعديقنا@رتهاالكتبمذهساقوتذ

1لنصوص،:ا 74-1 78.

3لغة:انئؤتلف المرف-صدوئوواللاقى،الاحتاعبممنىالاتتلافصفاعل1



-

يللفع@ئد@لعلل@لجامعفي

جليلفنهذا"الضلاح:ابنقالالحفاظ،حذاقإلابهينهضولنمواليقظة،
الحفاظامنالحذاقبأعبائهينهضإتما

فيهاالحروترسمكانالأولالدوينعصورأدأإلىالإشارةمنبدولا

تعتريأخرىأمورعنفضلأنقط،بلاالحروتغالبوكانتمئابها،

تهجمكثبروغبرهاالتركبز،وقلةالمبالاةوعدمالقراعففيالسرعةمنالراوي
أوالنصحبفنركفيالراويويفعالوهم،فلثمنفيثأالراوي،قلبعلى

الذيالكتابجلدمنبالعنايةتحفلاليوموكتئناالكلامهذاأقولالتحريف،
فنرىالكتابطباتإلىالحيونتبهرالتيوالرنوشالزخارفمنأنواعأيحمل

للباحثين،خدمةأوراقم@مبيضةأسطره،مفزقةواضحأ،مئكولاالنص
جعلواقدالحلمطلبةونرىذلثكلالتوضيح،يستلزمماتوضيحعلىوحرصا

منهاتملولمصدورهم،منهاومنحواالتراب،دفينةالمناضد،طريحةكتبهم

ناك.أوالكابهذاباقتاءالفخر@)نماعيونهم،

الصحفمنللاخذغالبأيحصلإنماالتصحيفوقوعفيوالسبب

(2)أستاذعنللحديثتلقدونالكتب،وبطود
لذلكالاختصاص.فويمن

بلحاليءالضمامعلىيدلواحدصوالعاء(واللامالهسزة"نلىس.النتال
عليسلاشرحرانظر:لالف(،ماثةاللغق@الصايي@أنجضا.الكئبرةرالأضياءاقيء،
2النظر":لنزهةعلىالقاري 2انحديشهمصطلحييرو"2،4 08.

لغة:والمحتلف
3

انالأمرتخالفيقال.الاتفاتصدوئوالاختلاف،شداعل1

العرس@@لساناصظر.واختلف.تحالفلحقذيتاولنمساوكلتمقا.لمواحتلفا@نا
2الظراعلى@نزمةالقريعليوسرح)حلف(،ساثة 2 مصطلحولتيير4،0

اللفظ.ثونالحطيريتفقمائوانخحذتين.اصط@حفيرالمختلف

1المغيشاددخحانظر: 8 2 4/2والحلميةط.3/ 2 الخضير.ط.2
الصوص!.ترتيق"كتابهفيموفقالدكتورسرثمالماتصريهللعايفصمفنوئو
1 ميئ.بهافبلغ83-194

بنحقيفي.م@4انحديخظ:علمأنلاشرفة"
الوسيطاالسعجم"غيره.يحلمهاالصناعةفيالمامرأوالمملمبسعنىسزب،لفظ
ذ(.لأستا)ا



القلبأسببلالثترك@:للعلل

لا":(1)التوخيالعزيزعبدبنسعيدقالشأنصهذاممنالحديخثآئمةحذر

وقالمصحفيإمنالقرانتأخذواولاصحفي،عنالعلمتحملوا

وا@ف،ترالد@بطونمنطرخذغالبأجصلإثمانهوا@ثثار@السخاوي:

الأخذتجنبعلىالأئمةحضثئمومنذلك،علىيوقفهسيخلهيكنولم

كذله

صاشتقاقهأنويحلم"فقال.السخاويببنهالاسمبهذاتسميتهوسبب

(4)نلكينقلمنلأنالصحيفة؟
عنروىقداي:صخف،قدإثهبقال:ويغير

"التصحيفومصدرهفصخف،فهوالصحف،

يعتمدماوأصلخ9فقال:بنوعيصالوهممعرفةطريقةالصبرابنوبتن

أخر،أحاديثفيقد@ردالفاسذبهيصلخمايكونأنالإصلاح،فيعليه
واللهيقل،لمماك@اللهرسولعلىمتقولأيكونأنمن@منفاكرهفإن

"أعلم

أمره،تخرفياحتلطلكنهبهام،نقةالحشقي.التنرحيالحريزكدسحيدسفر.

هأالكلأوتل:هما،ا63)ويننمه،ا67)شةتوني

.(2358)رالالتؤب@،9261)@الكاش@و@8/+،ابخلاعاأعلامالسيراظر.

1/3والتيحالالحرح 2 لاوصحفي،عىالعلميؤخدلا"عدهوحاه)المفدمفأ0

بنمجدص4المحتضين!تصحيمات@فيالقولهذاو@ردمصحميامنالفر@ن

6دالشمهيد"ليالرعبدابنوعند"،يقال..كاد"يقول:الحزيز،عد 3 / عن1

منالحلمتاحذوالا"ولفظهبهمحسى،لنسليسانصالعزيز،بمدبرمجد

برصعيدعن4."المحدقينشصحيفاتليالصكريعداخربلمطوصرد"صحفي

مىالقرانتأخدوالا"يقال.كادقال:مرمى،بنسليانعنالوخي،العريرعبد

لي3حاأبياسوعندالصحميينامنالحلمولاالسصحيين،
"والتعديلالحرح"

3 1 9 / لا@"قالأنهمومىبنسليعانصالحزيز،عدلنسحيد)المقدصقأص1

المصحفيينأعلىالقرانتقرؤراولاالصحفينصالحديتتاحنوا

6ك@46-المغيتلنتح الحضير.ط.وك@754الحلميةط.5

كذلما."الحلمي@.ط.في

4والحلميةط.ك@56المعبشاستح 5 7 الخصير.ط.3/

3الحديث:علمأنلاسرفة 2 بتحقيقي.9



=
@ند@الف@@لعللفي@لجامع

التصحيحبابفهلما،حديثفيتصحيفاأوتحريفأالباحتوجدو)نا
سدوالأولى9قال:إذالصلاحابنعهأجابالنساؤلهذاالأنام؟أماممفتوح

معأسلموهويحسن،لامنذلكعلىيجسرللاةوالإصلاعالتغييرباب
جهةمنإماصوابه:وجهيذكرثموقع،كماالسمععندنلكفيذكرالنيبئ،

أولىوهذاالصواب..علىأولأقرأهشاءاندالرواية،جهةمنامادالعربية،
(1)الأولمن

المصححوعلىيقلألمما@ل!اللهرسولعلىيتقؤلكيلاة
يؤصوابوهمايحسبهمافلعلإشكال،منعليهيقففيماويروىيتأنىأن
مانرىماوكثيرأ"الصلاح:ابنقالجذورها،طويلةمتشعبةالعربلغةإن

اندصحيح،وجهفاصواباغيروه-وربماخطأ-العلمأهلمنكئيزيتوهمه

لكثرةوفلكالعربية،جهةمنخطأيعدونهفبماسيمالاواستغرب،خفي
"السخاوي:وقالوتشعبهاإالعربلغات

فارسابنأشارئمومن
(4)

إلى
اللغةفإنالثديد.والبحثبالخطأ،الروايةعلىالحكمفيالتروي

"واسعة

و@لتحريف@لتصحيضئنواع

أنلا:تسعةإلىوجوثصما-حسبوالتحريف-التصحيفيتنوع
الإسناد:فيوالتحريف@لتصحيفالأول:@لنوع5

قسمان:وهو

وفنا(يفا(مئل:اخنصارهاجزاءوذلث@لرو@يق@صبنهتمحيفالأول:
عنهقاللأخيراوهذاأخبرنا،أي:)أبا(و)أرنا(و)أنا(وحدئنا،أي:)دئنا(و

لطصلاحها.اليهبفيالخطأتغييرعلىالاقداملهويقصد(1)
3اليشه.علمأنلا@معرلحة(2) 2 شحقبقي.9
3الحديشاةعلمأنلا@سرفة(3) 2 بتحقيقي.8
حطا.وهونىساأبوةاالحلبة5فيلا(

2المغيشه@فغ(5) 3 4 / 1والحلميةط2 5 8 الخفير.ط.3-159/



القلبأسببلالثترك@:لالعلل
-

برمزتلتب@لئلا"السيوطي:قال@بحسنليى"الصلاح:ابن

اشتباههامنللخوفيظهر-فيحاوكأته-"ةالسخاويوقالحدثنا"

منلئاهدهكما)أنألا(اختصارعلىيصطلحوالمو)ن)أنبأنا(،ب

الأخيرالحرفعلىيأنا(منيقتصروالمإنماأنهميظهروكذاكثيرين،

منللخوفلرنا(تصيربحيث)ئنا(فيفعلواكماالضيرمعالفعلمن

وهذا)حدثنا(،فيالماصيةالطرقبأحديلتب@فربمادالأ،الراءتحريف

الراوييصحفأدأوزايأ"الراءيحرفلئلابعضهم:قولمنأحسن

)عنبلىللال@أ)ابنيصخفأوالعكمى،أو)وفلان(إلىفلان()عن
العكس.أوفلان(

عنشعبة،حديخثومثاله:@لر@هي@سمتصحيفالآخر:و@لقسم

قالقال:عفاتبنعئمانعنالهديعثمانأبيعنمراجم،بنالعوام

الحدنجتيملطء@لى@لحقوقلتؤدن"بئ:اللهرسؤل

والحاء-بالزاي-@مزاحمابن"ةفقالمعين،بنيحيىفيهصخفوقذ

والجيم-)7(.المهملةبالراءمراجمابنوصرابه:،
@@)أحمدالإمامرواهماومنه

سمالكحدئن@قال:شعبة،طريقمن@

يحذ@،خيرعبدسمحثفال:علقمة-بنخالدهوداتما:(9)قالعرفطة-

3الحدي@ا:علمأنلادصرفةيا( 6 لتحقيقي.5
د2/7وبلراا@دريب@2@

1المغيشهفتح"(3) 8 6 / 8رالحليةط.2 5 /3-8 الخضير@6

*5"وأجناسهاالكأ@الحلة

(4017)التقرجاالها.اوصكردالونلقح(5)

6ثلأ-/3العلل!"نيالذارئظنيئأحرجتد( 5
ولي)782(،س

المؤتلص@

7-4/7802لهلمحتل@ه،وا 902.

ك@681.الأكمالهوهشحقيقي،3ثهةانحليظعلمأ@هللحمغرفةانظر.(7)

6/1مدهفيلمأ 7 2و2 راهييهبندلهحاقل@351(،الطياليأخرجه.وكحلك4،4

.(1791)وا()اكي

حنل.بنأحمدالبجلالاصامئو.القانللا(



=

لدلفعا@العلل@معفيلجا@

والحنتمالثتاءعن:نهىأته"يثجروةالئبيئعنعانثة،عن
@فتلمزوا

بن@مالكفقال:الاسمهذافصخفالحجاجبنشعبةالإمامأخطأوقد

كماأحمد-الإمامفلكعلىنبهكماعلقمقابنخالد9وصوابه:عرفطنه

انخطيبأخرجهفيماكذلكفيهفاخطأعوانةأبورواةوقدمبق-)4(
الخطيبعنهأخرجهفيماالصرابإلىرجعئثم

(6)
بنخالدعن"وقال:

جمه.نجدخير،عنعلقمة،

المتن:فيوالتحريفالتصحيفالثاني:ء@لنوع
دنه،الا@إلهلاقال:من@لنارمنيخرجثتم"مرفوعأ:أن@حدبثومثاله:

فؤظبزنما@لخبر@نقل!فيوكان

فيهونسبوالتخفيف-بالضم)فوقأ-شعبة:فبهقال"الضلاح:ابنقال

لاالنصحبفإلى

(2)

3)

(7)

الالهايقالثراب.فيالدةقرعفيهايتدودكانرائباعفواحدماالقرع،الدبا

فيهااتسعنتمانصديخنففيها@لىالخمرتحملكانتحضر،مدمولفجرارالختم.
4النهايقه@حنتمة.واحدماكله:-،للخزففقبل 8 / 1@

/2النهايف"فيه.الدتتمالقارمنلوعرئرلالزفت،طلياندفيالإناءئوالبزفت.

1/1الحللافيلالجامعليالرهمفداعلىفيركدا 9 0(1128).

.2/61والمريق،الجمعأوهام@موصحفي

4"/7بغدا@ا@تارلح @الغر@8/9.ط.وفي0

9للاالطياليأخرج@ 731و3/611وأحمد"3(،209)سيةأليوابر1(،6

2و 1/1والبخري1(،172)حميدلنوعبد7،6 9/1و(44)7 4 9،(17،)4

ا/عوانةوأبو2(،935)والترمني3(،214)ماجهوابن2(،53)1/521ومسلم
1 5 والن)3992(،و(29)سو(2927)و(2ول9)يحلىوأبومك@،3)ولأ52)7
.(4358)لمعوياو)4847(،جان

3انحدينه.علمأللالمغرفة 8 @تحمقي.5



القلبأسببةرلخترك@رلعلل
=

أبيحديخثوفي"فقال:@خربمثالافمتنلتصحيفالضححابنومئل
وفوالمحجمة-بالضادعروة-لنمامفيهقالالصانعا،تعين"ذر:

ضدالمهملة-)1(لصادبانع(-لصا)الزهري:ارواهماوالصواب:تصحي@،

خرقلأا
(2)

1

وتحريفه:البصرتصحيفالنالث:@لنوع5

فييحصلوهذاوالكلمات،الحروفثابهبسببالقراعةسوءوهو

الأكثرباتهالسحاويوصفهوقدتلتي@ونالصحفمنيأخذلمنالأعم

وقدللكتابفوالإعجامالنفطوعدمالدقيقالخطأسبابه:منيكونوقد

إنثم9ةالصلاحابنقالكتابهضبطالحديثلطالبالحديثأهلاستحب

بخطيحصلونهأويكتبونهماضبطإلىالهمةصرفوطلبتهالحديثكتبةعلى

معهمائؤمنونقطاشكلأرووه.الذيالوجهعلىثمروياتهممنالغير

عنزؤيناعذيى@ه.ضيرمنالدقيقاشطوركره9ةوقالالالتباس

(2)

2/1اتجصرقهدثرحثيالراقيالحافطقال 0 فيعروةبنثاملوكقول@تحمقي.2
ابوالموالمحروت،والياء@المعجمة،بالضادضايحا!تحين@فر:أ@يحديخت

ا.مما/2الزاولمجهدتلوبديوثلهوالر@ا،بالمهملة

6وصلم5(،2الهامهك@الخاريأخرجه:حدنثمنجزءومدا 2 / لط(1

قال.فر،أبيصئراوح،أبيعنأبيصعنعررفبنفامطريقص(13للا

لفتجنأيخصا@لمط:ئنلموكدصانعأا،تعحن"ويخهمااثه..رشزلياقلت:

والنون-الهملةبالصاد)صالعا(-للمحيجى.المطوعةالأصرلليمكداالصانعا،

1/2للنوويامسلمالشرحواطر: 7 )131(،الحميدلمجادمسندفيفلكومنل1

83الاريالمنحرير7،1وا051أحمد@5/الإسامودسد / 51(8152).

ضايعا..13/79القارياسمدةوفياضاتحاا،

فيصنحةلاأخرق:رحليقال.الحمل،يحسىولابصانعليبىاتذفيخوالأخرق.

ه/البرياالتحةانظركحلك.خرقا.،وامرأةسكون-ئتمصمق-ضوالجمع

8 (2518)اعف5

3-385انحديشا.علمأنلالمغرفة 8 بتحقيقي6
الخصير.ط4مملأوك@العلسيةهلأط.ك@المغيشالقحانظر:

2الحدي@ا:علمانلالمعر@ة 9 شحفبتي.4



=
يالف@اثد@لعلل@لجامعفي

لافقال:خطا@تيقأ،أكتبوأناحنبلبنأحمدرانيقال:إسحاق،بنحنبل

يخونكاإلهتكونماأحوجتفعل،

عنبماسنادهإليهعقبةبنموسىكتابعنلهيعةابنرواهمامئاله:@

ابنقالالمسجدإفياحتجمالله-شحررسولأن"ثابت:بنزيد
ةحجرحصيبر،أوبخمقالمسجدفياحتجربالراء:اهواثماد9القلاح:

فيها@ايصلي
(3)

@سماعبغيركتابمنأخذهلكونهلهيعة؟ابنفصخفه

احتجر@هو:إو)نمافاحث@،غلط"احتجم"وقوله:"رجب:ابنقال
حجرقالااتخذأي.

فيخطزهافاخىجهة،كلمنفاسدةروايةوهذ"ئسلم:الإماموقال
إشادمهفيالمغفلمته،فيالمصخفلهيعةوابنجميعأ،والإسادالقن

وتحريفه:السمعتصحيفالرابع:النوع5
فيختلطالنطق،فيوالكلماتالحروفمخارجلابهبسببويحدث

التحريف.أوالتصحيففيفيقعالسامععلىالأمر
واصل)عنفقال:بعضهمرواهالأحول(،)عاصمد:حديخثنحو
تصحيفمنلاالسمعتصحيفمناثهالدارقظنيئالإمامذكروقدالأحدب(

يثتبهلامثافلكانإلىأعلم-واللهف@ب-كأته"الضلاح:ابنقالالبصر
رواظمنسمعفيهأخطأو)نماالكتابتعحيثمن

(2)

3)

(5)

(6)

7)

2الحدبشه:علمنلا@عرلة( 9 @تحقبقي.5
5/1أحصد"أحرجه .(55)دالتس@ر"يرومسلم8،5

8/3لخريا0اخرجه .(57)لهلتمييز،الاودي(132)(781)ام@/2ومسلم6(،131)4

1أيخضاابخلىيوأحرجت 8 6 / 1و)اكلا(1 7 / (781)ام@/2و@لم)0927(،91
حجرظ.داتخدةبلفظ(214)

3انحليشاعلمأنلالمغرفة 8 5
0

دتحقيقي.
6/3ابرى!النتح 05.

موضمه.يرالحليثلهذاوتبيىبيصاحمزيدوسياتيمما.5)عقبلالتميزا
38انحدنشا.علمأنهللمغر@ة لفحققي.9



القلبأسببلالثترك@.لالعلل
-

وتحريفه:اللفظتصحيفالخام@:النوعء
الأكثر@وهواللفظ،تصحيف"الضر:ابنقال

الصوليبكرأباأنالذارقظنيئ.عنوردماومثاله:@
(2)

فيأملى
ستاوأنبعهرمضانصامطمنأيوب:أبيحديثالجامع

(3)
"ئو@ليمن

والياء-)(.بالثينشيئأ،-9فيه:فقال

وتحريفه:المعنىتصحيفالسادس:النوع5
مننصثرت،لناقوئمنحن":(6)المثنىلنمحمدقؤلمثاله:

(4)

(5)

(6)

38انحديف.علمأنلامغر@ة@ بتحقبقي9
المعرو@لكرألوصول،بنمحمدبنالعماسساللهعدبريحيىبنمحسدئو.

الآ@اب،سمودالحلماءأحدكاداللام،تحرهاوفيالمهملة،الصادبضملالصرلى.
توفيانعراء،وطفتلأشرات،اولخرالحلماء،وأيامالملركبأخرائمغردةحن
4لغداثهالتارلحانظر.مأ335)سنة 2 7 6العر@4/ط.ولي3/ والمعجم7،5

3/5لمجهلأنساوالا91/90،1لأثباءاا 15/13لسير!ار@7،2

فاجابه!3شة)الاعأصحم@أرجبالديد@امالك.ابنثجهالرويئمالإطسال
بنكرماواشد@باليالي،التارلحالعربجحلتيرمآ،و@حرهليلة،الئهرأرلكادلما@

فيالتزمالتارض@فيمدااستمرفلمالحص..كت@مقالوابالأيم،التصريحعى
الب@رة.أصكلثزا،ثشهرلزسة@فهنيزلضستعالى.،كقهلهالل@،مىنجرط(نجر@
2 1أطه@غر)@إلالتئنمي@@يغتخمتونوة3،4 شادولنبحه@قولهومه0،3

3:(30)الحل@الحكمة،محلةالووي،سالهامسانلعلىأحودة"شو@لامن 11.

7لهالرزاقوعدلكاه(،الطبالسيأخرجه. )283(،و(381)والحصبدي1(،9

5/4وأحمدما(،ا1)شيةأبيواس 1 4و7 والدارمي2(،2لهحمبدلنوعد1،9
3/1ومسلم)4571(، 6 ماحهرالى)3342(،داودوالو2(،.3(11لللا9

(2338)و(2337)المنكل!دشرحفيوالطحاوي7(،5لاوالترمدي1(،17يلا

02)و(2+9)و )2241(،و(1421)و(1420)و(1419)الأخيار@تحفة@وفي(34

4/3ليهقيوا)4363(،جانبنوا 1")لغويوا9،2 78).

3/4اد"لعد@تاريخانظر. 3 علمأللاودمحرفةكلأ،االغر@4/@وفي1
تحقبقي.3لمهالحلبف.

أبو@حسىوالرد-اله@لةالعيىبمنحالحنري-عيدلنالسثنىبرئحمدئو:
هأ252)تودينبتنقةبالزس.العرو@الصري



@للف@ل@د@لعللفي@لجامع

عنزقهيل@صلى@التبيئأن"روي:مايريد"ةالضلاحابنقالعنزظ
(2)

فصلىيديهبيننصبتحربةهاهناالعنزةداثماقبيلتهم،إلىصلىأئهتوهم

إليها!

معا:وتحريفهماوالمعنىاللفظتصحيفالسابع:النوع5

الثاة،بمعنىالنونبسكونفظنهاالعنزة:حديثروىأعرابيأأنمثاله:

فأخطأشاقأ،فقال:بالمعنى،فرواه

وتحريفهم:المغفلينتصحيفالثامن:النوع5
المغفلين،المحذئينبعضمجلسحضرت"العيناء:أبيقولمثاله:

رخل.عنالثثاعنجبريل،عنرو،عاللهرسرلعنفقال:حديئافأشد
قدهوذاف@وجل؟!عزاللهثيخيكونأنيصلحالذيهذامنفقلت:

"وجلعزهو:لاذاصخفه،

سقط:عنالناثنانوالتحريفالنصحيفالتاسع:النوع5

في)ابألفظةمثل:ائنتين،أوكلمةالحديثراويئسقطأنهو
في)أبي(ولفظةجريج،ابنهوتماد@جريجعنحجاج،حدثناالإسناد:

(2)

التقرببو@،5134@@الكا@ث@و@،6170@الكماال@5/394ميبق@

ماتلعروسااولشعلعرعأ،)الأنابلاسظر.النرن.والمهملةا@عينلمغ!

أح@لهالإمام@صشدمنلأ:انظرالقمحابة.صجماعةعنصردحديخث@لىبنلىةهنه

3 ، 8 5البخارصاصحيحو"4،/ / (105)2/55شلم!صجحو")379(،22

.(1304)ماحهاب@وسن)642(،

3انحديشه.علمأنلالمغرلة لصحعا،طالحنرة.محنىفيوا@ظربتحقيقي،87
)عنز(.ما@ةالعروس!تعو"

4الحديشهعلومدمعرفةفيالحاعأخرجت ط.(387)والحليةط.81-941

بنصحزمالن

(628)الراريالأخلاقالجامعا



القلبأسببرلثمترل@:ولحلل
-

يدخلوقدالزبير.أبيعنهووإتماجابر،صالزبير،عنالإسناد:فيالكنية

قالالعلة.حدوثأسبابليذكرناهماوهوالبصر()اتقالالنوعهذاضمن

تصحيفصمنيسلمحتىيقرؤهيتفكر@يماأنالحديثلقارئفينبغي9الخطيب:

القرانفيالتصحيفعليهئؤمنلمتحالى،اللهلكتابحافظايكنلمومتى

"الأشياء..أقبحمنوهوايضأ،

السوائي،عفبةبنقبيصةروىمامته:في@لتصحيفوقعومما@
سعيدأبيعنعياض،عنأسلم،بنزيدعنسفيان،حذئناقال:

الجد.يعني:الله-يئ،رسولعهدعلىنورثهكناقال:@نه،الخدري

الأستار@لأكشففيكماوالبزار)06(،التمييز"دافيمسلماخرجه:

الإسناد.بهذاقبيصقهعنطرقمن(1095)يعلىوأبو)7831(،

قالالسوائيقبيصةلأجلحسن،أنهظاهرهإسنادهذالتول.

4/2"المجمع"فيالهيثمي يعلىابيورجالوالسزار،يعلىأبوالرواه:27

الصحيح!.رجال
علل:بئلاثمعلولالحديثهذاأنإلا

كماالبزارقالتمرده،يحتملممنليىوهوبروايتهقبيصةتفردالأولى:

كيرهإ.مذاعلىقبيصةئتابملم":(1387)عقبالأستار!ك@ف"في

داتهذيبفيالمزينقلإذثخاصةسفيانفيضسيصقبيصةفإنو@لئانية:

9الكمال! 6 / قال:حنبل،بناحمدسألأنهإسحاقبنحنبلعن(4335)6

قال:هذا؟فعيرله:قلتداالغلطكثيركانفقال:ا3سفيانفيقبيصةقصةفما

كلفيثقةقبيصة"قال.انهمعينبنيحىعنونقل.@يضبطلاصغيرأكان"

سمعتهف@القوي،بذاكلي@سفيانحديثفيإلاشيء،
صغير"،وهومنه

اتهمإلاصالحأرجلأ@انقال:أنهالحافظمحمدبنصالحعنونقل

منوالضرلببقرأم@3)العليةيرط..(640)ضبهالراويلأحلاقالمحامح"(1)

.(639)لةلرماا0ط

(5513)لالتتريطخالساربمادوت@ةومو(2)



-

ثللفع@هد@لعللفي@لجامع

عن(510)سؤالاتهفيمحرزابنونقلسفيانإ،منصماعهفيتكلموا

سفيانإ.فيبحجةلي@"يه:قالأثهمعينبنيحى

قالالحديت،هذاروايةفيصخفقدقيصةنف@@لثالثة:@ما@لعلة

كانو)تماقبيصة،فيهصحفحبرهذا":(60)عفالتمييز""فيمسلم

ع@اللهرسولعهدعلىنؤثيهكناقال:عياص،عنالإسنادبهذاالحديث

أنإلىقولهفقلبقراعته،ئقزفلمالفطر،زكاةفيوغيره،الطعامفييعني:

نقلهفيمازرعةأبووقالالجد"،يعني:فقال:معنىلهقلبثميورفقال:

إئماقبيصة،فيهأخطأخطأ،هذا":(1641)"الحلل"فيحاتمابيابنعنه
ب@ا.اللهرسرلعهدعلىالفطرصدقةنؤ@يكناهو

بهذانعلمهلا)7831(:اعقبالأستار"ك@"فيكماالبزاروقال
لفظه،فيأخطأقبيصةأنوأحسبسعيد،أبيعنالوجههذامنإلااللفظ

الفطرا.زكاةيعني:نؤثيأ)كناعندي:كانو)ثما

1الترمذيلعللشرحهفير@ابنوقال 4 8 /1-1 4 وا/عترط.9
4 2 يريدر،جمالنبيعهدعلىنؤ@ي@كناحديث:بعضهمالحروىهمام:ط.8

يعني:فقال:عنده،منفسره3نورئمعفقال:نؤثيه،فصحفالفطرزكاة
."مثلهيجوزلاسض،تصزفهذاكلالجد،

عندرواهقدنفسهقبيصةأنأيضا،الروايةهذهوهمعلىيدلومما

2/1البخاري 6 2/4المعاني،شرح"فيوالطحاوي)5051(،1 ط.وفي1

"وفي(03ل@2العلمبة
الأخياراتحفة"وفي(3399)لهالمكل!،سرح

4/1والبيهقي)9051(، 6 الفطرزكاةنعطيكنا9بلفظ:السابق،بالإسناد4
صاعأأوشعبر،منصاعااوتمر،منصاعأأوطعام،منصاعأرمضانمن
عليه.توبعالذيوهوالصحيحهواللفظفهذا"أقط

73أحمدعدالرزاقعبدتابعه: /3.

ثحير،منصاعاالصدقةنطحمكا"وفيهامختصرفالخاريرواية(1)



لقل@اأسببرلضك@.رل@لل
-

العدنيحكيمأبيبنويزيد
(1)

2/1البخاريعند 61-1 6 ل@.51(.2

5/5والنسائي)376(،الترمذيعندووكيع لهالكبرى@،"وفي1

الرسالة.ط.(2303)والحلميةط.(2291)

روايةنحوفذكرواسفيان،عنووكغ(ويزيد،لرزاق@ا)عبدثلاثتهم:

الثاية.تجيصة

الصواب.علىسفيانطريقغيرمنالحديثهذارويوقد

أبيبرواية(756)والليثيلروايةكلا(4)الموطأ"9فيمالكفماخرجه:
بتحقيقي،(667)و(665)مسندهفيالئافعيطريقهومنالزهري،مصعب

2/1لبخاريوا6(،1)كلأوالدارمي 6 2/1و(1506)1 6 2(01 ومسلم1(،5
3/6 "فيوالطحاوي)71(،ما(5)9

2/4الآثار"معانيصرح ط.وفي1

3لاالعلمية 03)لهألاثار"،مكلطشرحوفي(02 3و(40 4 تحفةوفيإ(3.

أسلم.بنريدعن(1514)و(1510)الأخيار"
3/2،3وأحمدبتحقيقي،ي@66(مسندهفيالشافحيوأحرجه:

3/6ومسلم)3661(،رميلداوا 1يلأوداوأبو@)81(،لما(5)9 بنوا1(،6

5/5والنسائي)9281(،ماجه 5و1 2وللا(2292)لهالكبرى"،"وفي3 29)

42)والعلميةط. (357)الجارودوابنالرسالة،ط.(2308)و(30

2/4الاثار"معاني@ثمرحفيوالطحاوي)853(،و العلميةط.وفي1

(1034)لهالآثار،،مشكلداشرحوفي(3032)و(3031)و(3030)

0(،533)حبانوابن1(،215)و(1151)الأخيارأتحفة"وفي(2034)و

2/1والدارقطني 4 4/1والبيهقيالرسالة،ط.(20ويماالعلميةط.5 6،5

قي@.بنداودعنطرقمن(1596)والبغو@

3/5لنسائياواخرجه: لعلميةاط.(2297)لهلكبرى"،ا"وفي3

2ولا 2/4لائار"امعانيشرحفيإوالطحاو@الرسالة،ط.(30 ط.وفي1

3ويلا(3035)و(3034)العلمية ودي(03
(0534)لهلاثارأ،امنمكلشرح"

@7703@@التقربدوقاع@ةومو(1)



-

@ئديللط@لعللفي@لجامع

3(،603)حبانوابن1(،15وللأ(5151)الأخبار@تحفة"وفي(034وللأ

2/1والدارفطني 44-1 4 عنالرسالةط.(2096)والعلميةط.5

اللهعد
(1)

حزام.بنحكيمب@عثمانبناللهعبدب@
بنسعدبناللهعبدبنعياضعنالله(وعبدوثاو@)زيد،ثلاثتهم:

سفيانروايةبنحو@الخدريسعبدأبيعنالسرح،أبي

3/4الأشراف!تحفة"وانظر: 26-4 2 4يا7 العاليقهالمطالب9و6(،2
5يه5/383"المهرةإنحاتو@1(،63لا 62).

عنالحسن،عنقتادة،عنهمام،روىتخر:مثال@

عنهيذبحبعقيقته،رهينةغلابمكل@قال:ع@يرواللهرسولأنل@به:سمرة

ويدنى".رأسهويحلقسابعه،بوم

تؤخذالعقيقة،فبحتإفافيقوذ:الدم،يص@قتادةوكان@
إذاحتىالصبيئ،يافوخعلىتوضغثثمالذبيحة،أو@اجبهافيستقبلصوفة
بعدحلقثمرأسهغسلالخيطشبهسال

1أحمداخرجه: 7 / عفانعن(1969)والدارمي2،2و5

/2التمهيد"9فيالبرعبدابنطريقهومن)7382(،داودأبووأخرجه:
2 9 النميريعمربنحفصعن8

ابنوهوالصمد-عبدعن(74)العيالا"فيالدنياابيابنةوأخرجه
عبد

واللفظ.لإسنادابهذاهمام،عنالصمد(وعدوحفص،)عفان@

جا.(1)

جاء(2)

لفظ(3)

ومو(5)

ومو(6)

محتصرأعتانبناللهدبهدةالطحاويروايةفي
الزيان:منالرواياتبمصلحي
رمي.لداابةروا

(4625)لالتفريباثشادنققي:

.(1412)الالنفرسانشهالن،.

.(4080)يب@لتقراوؤط!صد:



القلبأسببللهضلت@لعللإ
=

(1)أسدبنبهزوخالفهم
7أحمدعندهمامعنفرواه / فيفجاء5

وشمىا.لربدمى،ينه:روا

إلافيهتكلمو)نسمرةمنالحسنوسماعالصحة،ظاهرهحديثهذا
7/1البخاريأخرج:فقدصحيح،الحديثلهذاسماعهان 0 9،)27،5(

/7والنسائي)57(،العبا@ا"فيالدنياأبيوابن)281(،عقبوالترمذي

1 الأخبار"@اتحفةوفي(1030)عقب"المشكلالمرحفيوالطحاوي6،6

1المحلى!"فيحزموابن)3054(،عقب 5 3 9/2والبيهقي8،/ 9 طرقمن9

للمميرين:بنمحمدليقالقال:الشهيد،بنحبيبعنقريث@،عن

بنسمرةمنسمعته"فقال.فسألته،العقيقة؟حديثسمعممنالحسن

عنالرسطى-الصلاةحديثفييعني:(182)عقبالترمذيونقلجندلمجه،

وقدصحيح،حديثةسمرةعنالحسنلاحديثقال:أنهالمدين@بنعلي

سمع
1المحلى!"فيحزمابنونقلفهإ، 5 3 المديني-ابنوهوعلي-عن8/

وقال@،وحدهالعقيقةحديثإلاسمرةمنالحسنسماعيصحلا"قال:اته

4/1الرسطى"الأحكام"فيالإش@ليالحقعد سمرةمنالحسنسماع":40

4/7السلام!سبل@فيالصنعانيوفال"،صحيحالعفيقةحدبت وهذالما:إ4

فيواختلفواسمرفمنالحسنسمعهانهعلىاتفقواالذيالعقيقةحديثهو
الأحادل@ا.منمهلغيرهسماعه

بصحنه،يوحيفدالحديثهذارجالنقةمعالاتصالفهذاقلت:

فيحزمابنقالعنم@والدفاعتصحيحهإلىالعلماءبعضنمبوفعلأ
1المحلى"" 5 3 بل9الحديثهذابهردالذي@اودابيكلامنقلهعقب8/

الندميةصفةعنقتاثةسألواأنهموبينئبتهمامالأنداود.أبووهم

ديالأشبيليالحقعبدوقاللهما،فوصفهاالمذكورة
/4الرسطى!لأحكاما9

1 4 همام@اود-أبيغيريعني:غيره-وقال@داود:أبيكلامنقلهعق@1
فرصفها!.المذكورةالندمبةصفةعنقتادةسألواأنهمسبقوفدنجت،

.@اس@الاشربلبش@الثقفوموة(1)



-

@الف@ائد@لعللفم@لجامع

3تمسيره:فيكثيرابنوقال وأحفظأثبتوهويدمىا9ويروى:":62
2/4لهوالنهايقه،)البدايةوفي"أعلموالله ألفاظه:بعضفيوجاء":19

فيحجرابنوقال"،أعلمواللهبعضهم،وصححهالوشس!ةبدل@يدمى"
هذامعفيبعد"ةللتدميةقتاثةشرحذكرهعقبم@472)عقبالباري!فتح9

إنيقال:أنإلاالويدمى"قوله:فيقتادةعنوهمهماماإنيقال:انالضبط
الجاهليةأهلكانعماحاكيأالدمذكرقتاثة@)ندوشمىاةالحديثأصل

4/3الحبير"التلخيصدافيوقاللأ،يصحونه.. 6 أتهعلىيدل1(:ا982)2

سالواأنهموفيهوالتسمية،التدميةالأمرين:فكرعنهبهزروايةفيأنضبطها
وهوالتسمية،منتحريفايكونفكيفلهم،فذكرهاالندميةهيثةعنقتاثة

التدمية؟إ.كمبةعنشئلأتهيضبط

لامعلولايبقىالحديثأنإلاتقدمماكلمنالرغموعلىقلت:

9المو@ود":تحفة"فيالقيمابننقل@قديصح، 6 أنالحسينبنمحمدعن2

فيدثى؟قلت:نعم،قالرأسه؟فيحلقالله:عدلأبيقالأنهحدئهمالفضل
كيفالحسنعنقتاثففحديثقلت:الجاهليففعلمنمذالا،فال:

لوشسا،فيقول:سعيدوأماويدمى"9فيقول:همامأمافقال:ويدمىإ؟"
يدمى"9همام:وقالدوشمى!،عروبة:أبيابنقالةالأثرمروايةفيوقال

همام:قال":62علله:فيالمدينيبنعليوقالخطأ@،إلاأراهوما
(2837)عفبداودأبووقال@ا،ويسمى"ةإعروبةأبيبنسعيدوقاليدمى@،ل@

خولف"أ@أ:وقالويدمىأ،"هماممنوهمهذا"التدمية:روايةيعني:-

ففالبسمىإ،"قالوا:@إنما،هماممنوهموهوالكلام،هذافيهمام

التسمية:روايةيعني:(2838)عقبوقالبهذا"،يؤخذوليسيدمى""همام:

دغفل،بنلاياسقتادة،عنمطيع،أبيبنسلامقالكذااصح،@رشمى@
1لهعقبالدارميونفل"،لرشسقال:الحسن،عنوأشعث، رواية(96

وقالالرشممىا،قال:الحديث،بهذاأبانحدثنافال:أنهعفانعنالتدمية

4/2"السنندمعالمفيالخظابي منالحديثهذاروايةفيوتكلموا.65:9

هكذايسمىا"هوو)تماغلط،يدمى@"قوله:فقالوا:قتادة،عنهمام،طريق



الق@أسببلالثترك@:لالعلل
=

وكذلثقنادفعنمطبع،أبيبنسلامروايةوكذلكقتادة،عنشحبفرواه

1حندب.بنسمرةعنالحسن،عنأشعث،رواه
فيالبرعبدابنوقال0،0

4/3الاستذكارا" 2 يمسالصبيبأنأيضاوقتادةالحسنانفردوكذلكة0

كانهذاوقالوا:ذلك،العلماءجمهوروأنكردم،فيغمستقدبقطنةرأسه

قتادة،عنهمام،حديطلأوأنكرواأيضأ:وقالبالاسلام!،قسخالجاهيةفي

روابةفذكرص@غلامكل"قال.كرو،النبيعنسمرة،عنالحسن،عن

ذلكفيأحديقللملأتهةهماممنوهمهذاقالوا:"وقال:همام،

حدبطوذكرواوشمىا،ر@سهالوبحلققالوا:اتمادغيره،الويد@أالحديط:

شاةنبحغلاملأحدناؤلدإفاالجاهليةفيكناقال:الأسلمي،بريدةابن

ونلطخهرأسهونحلقشاةنذبعكنابالإسلاماللهجاءفلمابدمها،رأسهولطخ

2التمهيد@فيوقال"بزعفران 9 8 حديطفيقالأحدأأعلملا@@:2/

"،منسوخوهو"أيضأ:وقالهماسأ@،إلا@وشسىامكانويدمىأ"سمرة:

ذلكفيهماما-يعني:وخالمه-":61المو@ود@:تحفة"فيالقيمابنوقال

/2المعاد!الزادفيوقال9،الجاهليةفعلمنهداوقالوا:العلم،أهلأكثر

قالوا.سحا@،طوأحمد،فعي،وانكمالك،التدميقعمنعواوالذين:2ول

فأبطلهالجاهليةأعمالمنوهذاقالوا:@وشمىأهو:نماد@غلط@ربدمىا

أسرتنجيم@سنتهمنيكرنوكيفقولهم:اعنهمنقلأنإلى"الإسلام...

الجاهليقه،لأعمالهذايليقانمادسنته؟فيونظيرثاهدلهذاوأينالمولود؟

11/1المغني!"فيقدامةابنوقال الراوي!.منتصحيفهوقيل:وقد":24

إذغريبةبعلةالحديثهذاإعلالإلىالحلمأهلبعضن@بوقد

هماملسانفيكانغيره:وقال2:إها/2المعاثهمزادفيالقيمابنقال
يصح،لاوهذاعفبه:وقاليسمى،أنأراداتمادلأويدمى@فقال:لثغة،

قنادةعنحكىفإتهلسافيقمهولماللفظ،فيوهمكانو)نهمامأنف@

بوجه،اللثغةتحتملهلاوهذابذلك،فأجابعنهاشئلوأنهالتدميضصفة

تخريجه.سياتي(1)



=

ثللفعاثد@لعللفي@لجامع

."الحسنمنأوقتاثةمنفهووهما،هناالندميةلفظكاننف@

منأجلوالحسنسياتي-كماهذه-روايةعلىتوبعقتاثةولكنتلت:

نقلهوماعنه،نقلناهالذيوكلامههمام،عنالوهمليتفادىبالوهميرمىأن

أعلم.واللهقا،كلامهيناقضالعلماءمنغيرهعنهو
بلىذهبمنوأماتصح،لاوأتهاويدمىا9عبارة:وهاءتبينقدقلت:
أنهموبينئبت،همامألأنداودةأبووهمدبلحزم:ابنفقرلتصحبحص

.@لهمفوصفهاالمذكورةالتدميةصفةعنقتادةسألوا

حفظه،فيتكلمواتدهماماأنالأول:وجهين:مننظرفيهقولهذا

4الكما@هتهذيب9فيالمزينقلفقد 2 7 بذا"قال:هماما،أن(7197)7/

بنيزيدعنونقل"،يلحنلاكانقتاثةنف@فقوموه،لحنافيرأيتم

3العقيليوأخرجصالحاوكتابهرثي،حفظه@ممامقال:أثهزريع 6 7 / 4

صحيح،فهوكتبهمنهمامحدثإذا"ةقالأئهمهديبنالرحلنعبدعن
الجرح"فيحاتمأبيابنوقال@،حفظهولاكتابه،يرضىلايحيىوكان

33"والتعديل / ئقة،فقال:يحيى،بنهمامعنابيسألت":(754)91

شيء001.حفظهفيصدوق،
افقةإلىيرتقيلاهمامأأنينبينالعلماءهؤلاءأقوالخلالومنةتلت

وهمربمائقف"فيه:حجرابنقولمنذلكعلىأدلولي@الثبت،
"

المذكورةالتدميةصفةعنقتاقسألواأنهم"قرله:الثانيالوجهوأما
ماوسيأتييصنعونه،الجاهليةأهلكانلماشرحأعلمواللههذالهمأفوصفها

@متا.عائثةالسيدةحديثمنهذاكلاميثت
هذامعدفيبعد:(5472)عقبالباري!فتح"فيحجرابنقولوأما

إنيقالأنإلاويدمىأ9قرله:فيقتاثةعنوهمهمامأإنيقال:أنالضبط

7لالضعفاعافيالعقيليعدالصجاء(1) / ك@4

يخنأ".
.(7319)لنفربباا1(2)

بساويلاوحفطهصالح،كتابه"



القلبأسببالثترقىةلال@لل
-

الجاهليةأهلكانعماحاكيأالدمذكرفاثةوأنلوشممىاالحديث:أصل

الرواية،لهذهتصحيحمنهيفهملاحجرابنكلامأنتلاحظفكمايصنعوف

يسمى""ةالحديثأصلفجعلقناثة،وكلامالحديثبينفصلفل@ةإنهبل

التدميةصفةلهمشرحقتادةوأنالجاهليق@أعمالمنكانتإتماالتدميةوأن

الجاهلبة.عهدعلى

فيوالطحاوي2(،لهه3)أبو@اودأخرجهمالهيشهدالوصفوهذا
9

والحاكم)1154(،الأخيار"تحفة"وفي(1038)عقبالائار@مشكلسرح
2 38 0واليهقي4،/ 3 / طريقمن2لما/2التمهيد!"فيالبرعبدوابن9،3

أبيسمعتقال:بريدة،بناللهعبد
(1)

لدوإذاالمجماطةفينما@ول:بريدة،

شاةنذلعكنابالإسلامجاءفلمابدمها،رأسةولطخضاةذبحعغلاثملأحدنا

بالزعفران.ونلطخهرأسهونحلق

الجاهليقعاع@المنكانتالتدميةأنالحديثهذامنيستفادقلت:

4/3الحبير!التلخيص"فيقولهوأماالإسلام.ونسخها 6 يدل9ا(:ما2)2

ةوفيهواقسمية،التدميةالأمرين:ذكرعهبهزروايةفيأنضبطهاأتهعلى

منتحريمايكونفكيفلهم،فذكرهاالتدميةهبئةعنقتاثةسالواأنهم

."التدمية؟كيفيةعنسئلئهايضبطوهوالتسمية،

م@4/3"الغليلإرواءفيإالألبانيالئخعهأجابالسؤالهذاقلت:

كونفيمحصورةالدعوىكانتلوصحيحالجوابالوهذافقال:(1165)

منأصمالدعوىلكنالويدمىأ،فقال:علبم@تحرفتالوشسااللفظة:هذه

أودوشامقامإقامتهاعنهالمحفوظكانسواءفيهاأخطأأدهوهيذلك،

كلفيوهوثلك،فيعليهاختلفوافقداللفظين،بينالجمعالمحفوظكان

المتكلم؟ياءلغيريضا@أنبالحروفابه@كل@وثرطالخمسةالأصماءصالأب(1)
المحلاشعالطهورهامنسعالتكدمباءقبلساعدىدوة@لحركةهاللمرابه

منصوببدلوبريح@السقدرة،لالمتحةمنصرببهمفمولوهرالسناصبفبحركة

كيفمنهأنويظنمتعجلتجححللاحتىذلثفثرثداناأيضا.بالقحة



-

يللفعلهد@لعللفي@لجامع

حفظلناليسلمذلثمنبدظلاللثقة،بالنسبةبعيدأكانو)نوهذاواهم،ذلك

فتخطئةالجماعفعلىزادالذيالثقةتخطثةصعباكان@ائه!ف@الجماعة،

أصعبأ.الحفظعدمإلىونسبتهممؤلاء
أنعلىدليلوالتسمية-التديةذكرفيهااليالرواية-هذهإنثمقلت:

تقدمفكماعليه،اختلفواقدالرواةأنوذلثالحديث،هذايضبطلمهمامأ
الوارث،عبدبنالصمدوعبدعاصم،بنوحفصمسلم،بنعقادرواه

والنسمية،التدميةبين:بالحمعاسدبنبهزعنه@رواهفقط،التدميةبلفظ:

فهذهالتسمية.ولاالتدميةلافيهيذكرفلملمأ(28)الطبرانيعندورواه

خاصة.الحديثهذايضبطلمهمامأأنتينالمختلفةالروايات

الذينقاثةاصحابخا@تقدأنههمام،وهمعلىالقا@عالدليلوص
رواه:إذالتسميةبلفظرووه

عروبةأليبنسعيد
(1)

2ويما(24601)شيبةأبيابنعند وأحمد6(،4
2يهداودوابي5/1،2 ثأ،ا522)والترمذي)5613(،ماجهوابن3(،8

6والنسائي 6 4للألهالكبرىإ،"وفي71/ ط.(4532)والعلميةط.(54

تحفة"وفي(1033)و(1032)الآثار"مشكللأشرحفيوالطحاويالرسالة،

54)لأخيار"ا هلأ(،32)وهلأ(31)الكبير""فيوالطبراني)6054(،و(50

4/2والحاكم 9/9لبيهقيوا3،7 "وفي303و92
08)لهلإيمانعه،اسحب 63)

الرشد.مأط.263)والعلميةط.

.(910)الجارودابنعندوسعبة

الحطاروأبان
(2)

أبيوابن)9691(،عقبوالدارمي5/1،7أحمدعند
93التمهيد!9فيالبرعدوابن)37(،العيال،9فيالدنيا / 22.

مطيعأبيبنوسلام
(3)

6ياالكبيرا"فيالطبرانيعد عديوابن2(،8

فىالناسأتتمنوكانواخل@التدليع،كثيرتصايخف،لهحاف@@تقفوهو.(1)
.(2365)لالتقريبفتادما

.(143)لالتفرببأفراثهلهلنقفوهوة(2)

.(2711)اتقريب"ضع@هتتادةعنرواتهوفيسفصاحب@يومو:)كأ



القلبأسببالهضك@:لحللإ

فيالبرعبدوابن6/19،1@االحلية"فينعيموأبي4/03،2@الكامل"في
2التمهيد"" 9 2 /2.

سلمةبنوحماد
(1)

دمسدفيوالروياني0(،9لهالطيالسيعند

تحفة"وفي(1031)الائار"مثكلدالثرحفيوالطحاوي9(،7للأاالصحالة

.(6827)الكجير"1فيوالطراني4(،5ل@0لأخيار"ا

جامعبنوغيلان
(2)

@يالطبرانيعند
.(6830)الكبير@"

قتادةعنوغيلان(وحما@وسلام،وأبان،وضعبف)سعيد،ستتهم:

التسمية1بلفظ:سنادهب@

الثقة1إلى:أفراد"،لهثقة،9لي@:ماوهمالرواة،لهؤلاءهمامفمخالفة

فيالناسأوثقمنوهماوشعبة-عروبة،أبيبنسعيدوفيهمالثبشه،
والأحفظ.والأونقالأكثرلمخالفتهإليهايلتفتلاشاذةروايتهيجعلقنادة

نقلهفيماالبرديجبقالمازع،بلاروايتهردتوحدهسعيدأهمامخالفولو

2/5"الترمذيعلل@اشرحفيرجبابن 04-5 0 6وعترط.5 9 5 / ط.2

قتادة،عنالشيرخمنونحوهموابانوهمامصلمةبنحمادروىو)فا@همام:

قولالقولفإنشعبفأوهامأوسعيدوخالف@رو،النبيعنانى،عن

1الانفراد.علىوشحبةوسعيدهثام
0.

تابعه:الرواية،هذهعلىقتاثةتوبعوقد

مسلمبنإسماعيل
(4)

المسندفيوالروياني)2251(،الترمذيعند

فيالجوزيواب@)5596(،الكبير"9فيوالطبراني2(،8لاالصحابقه
.(1381)"اقحقيق"

1لالالتقرسهعالدا@يومو:(1) .(53لاللالللتقريطشققاومرة(2).(49

وشبفونام،عرولفأليلنسعيدفتاثة.ليالنمىلانبتمحيىلنيحيىقال(3)

/6الكمالا@هدبعيرطمنتسسحهلادتجالي(@لالحديتمرلاءصحدتوس

(5437)ا"3

لهما.8فىالالتقريبهالحديثاضحيفومو:إ)ى



-

@للفماند@لجامعفى@لعلل

الوراقومطر
(1)

فيكماوالحاكم)1396(،الالكبير!ديالطبرانيعند
.(0806)6/33شهلإتحاا1

حرةوأبو
(2)

لهلأوسطه،ا9وفي(6936)الكبيرأ"فيالطبرانيعند

الطبحتين.كلتا(4435)

الزبيربنومجاعة
(3)

8/1"الكامل9فيعديابنعند 75.

عنالحسن،عنومجاعتأحرة،وأبوومطر،لإسماعل،ةأربعتهم

التدمية.منهمأحديذكرلمسمرة

الملك-عبدابنوهرأشعث-وخالفهم

"فيالطحاويفأخرجه:
تحفة"وفي(1030)الآثار@مشكلسرح

عنأشعث،حدثناقال:أن@،بنقري@طريقمن(4503)الأخيار@

الدميقه.9فكريخهوجا.فذكرهقال:..@رواللهرسولأنالحسن:

ديالواهمموأشعثيكونأنالأول:احتمالان:فيهالسندنا@لتول:
قرل@فيهالواهميكونأنوالثاني:الرواة.مخالفتهاعتبارعلىهذاحديثه
بأخرةتغيرصدوقوقريث@فقيهثقةالملكعبدبنأشعثأناعتبارعلى
اشعث،علىحملهمناولىعليهالوهمحملفلعللذلكسنينستقدر

والله
(6)

به.يفتيلماالراويمخالفةوهيالحديث،هذافيخفيةأخرىعلة

عنهثام،عنصحيحبماسنادل@4042(شيبةأبيابناخرج:فقد

العقيقة،دممنالصبيراصيطلىأنيكرهانكاناأنهماومحمد:الحن
.@@رج@الحسن:وقال

6لاالتقرلبا@الحطا"كيردصدوق،ومو:(1) 69).

كلا(.85)التقر@به"الحسنأعنيدل@كاد)2(ا

1"دالكاملفيعديابنقال(3) 7 6 حديثمه.ويكتبيحتملسمنوهر8:ا/
.(5543)لتتربا)5(،.(531)تقرجا@الل@
التاء.تحنفوقدمناك،بمحى:البحيدالصكانبلىبهئنراصمةنتة(6)



القد@أسببفىلخشرل@3:لعلل@
=

الشة.فيلمامخالفهمامحديثإنئم

كئسمف"فيكماوالبزار)34(،العيال!1فيالدنياأبيابنأخرج:فقد

14)يعلىوأبو1(،239)الأستار" /9والبيهقيله.35(،جانوابن2(،5

3 0 عنعمرفعنسعيد،بنيحبىأخبرنيقال:جريج،ابنعنطرقمن3

بدمقطنةخفبواالصبيئ،عنعقواإذاالجاهليةفيكائراقالت:@نآ،عانة
ك@:الثبيئفقالرأسه،علىوضعوهاالصبيئ،رأسحلقواناف@العقيقة،

خلوقاا@لدممكان@جعلوا"

شيبةأبيوابن@@823@لحميديوا)8597(،لرزا@اعبدوأخرج:

7/1ريلبخاوا4/1،8وأحمد)20642(، 0 ودداوأبو)1745(،9

2لا 6(،0)و(58)العيالا"فيالدنياأبيوابن1(،515)والترمذي3(،8

7/1والنسائي 6 4ويلأالعلميةط.(4540)لهالكبرى!،9وفي4 ط.(52

1ويه(10يلالاثار"امنكلضرح@فيوالطحاويالرسالة، (1050)و(04

4ويا(4523)و(4522)لأخيار!اتحفة"وفي الكبيرا"فيوالطبراني2(،5

9/2لبيهقيوا2(،026)و(1062)و(0062)و(9961)و(1986) بنوا9،9

2التمهيد""فيالبرعبد 93 / سمعتقال:عامر@بنسلمانحديثمن2

عنهو@ميطوادما،عنهفأمربقوامقيقة،@لنلامالمعيقول:ع@سمياللهرسول

@لاذى"

موقوفأ(5471)01ك@9ريلبخاوا4/1،8أحمدوأخرجه.

3/5لأشراتأاتحفة"واظر: 3 6/33المهرة!إتحاف9و@4(،5)6

(6080).

يجحلوا...ان@اللهرسولممفاصالروايك:بقيةفيوجاءجان،ابنروايةلفظ(1)

وغيرهالزعفرانتخدسمركبسروت5والخلرق.وسختصرةمطولةوالروايات

.2/71لانهايقهالطيب.أنلاش

البخري.روايةلفظ(2)
عدصصحقماعلىيد@والحرفوعالموقو@للط@ه@البحريتخىلج(3)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

بنموسىإليئكتبقال:لهيعة،بناللهعبدروى:(1)اخرثال@

بسرحدثننيقول:عقبة،
(2)

أنثابت:بنزيدعنسعيلإ،بن

المسجد.فياحتجمالله-كي@رسول

هامأخبرناقال:الطبقاش@1/343دافيسعدابنأخرجه:
(3)

سعبدبن

ر.البزا

5/1أحمدوأخرجه: بنويوسف)55(،التمييز"فيإومسلم8،5

حديثتصحيفعنالنحملأهلالخدمبعضجواب9فيالهاديعبد

3احتجمإ: 5-3 عشىبنإسحاقطريقمن6

الاساد.بهذالهيعة،بناللهعبدعن@)سحاقمالمشام،كلاهما:

مرسلا.الحديثهذازويوقد

3"الطبقات"فيسعدابنأخرجه: 4 3 / معاويةبنمحمدأنجرناقال:1

بنسعيدعنعقبة،بنمرسىعنلهيعة،ابنأخبرناقال:التيسابوري،

رفعه.المسيب

تهذب"فيالمزفينقلإذةمعاويةبنمحمدلضعفضعيف.إسنادهذا
5الكمال! 2 1 /6-5 2 وفيبئققمالي@"@يه.قالأنهمعينابنعنلا.26(2

قال:أنهالمدينيعليبناللهعبدعنونقلكذاسه،"فيه:قالأنهرواية

الحديثط.@تروكفي:قالأنهمسلمعنونقلفضغفمه،عهأبيشل9

عبسىبنإسحاقخالففإنههذا،ضعفهوعلى
()

سحيدبنوهثام

ريادةمطرلابهالنمنيلأعدت@نماالإبجار،معصفحاتقبللهالن@نيلتقدموفد(1)

منتخريجه@كلادةالحديثاستحقفواندالتخريجمذافيمترى@ذالفاندفلي

أجلها.
.(666)التقريب@الظر:النصا،ةلابنالالطقاشهطوعفيتصح@(2)

.(72)ماتقريبهل@انطر:لماضم،،@لى:المطبوعفيتحرف(3)

عيسى-بنمو@سحكالقاتلقلت-الزياثة.من@التسييز!ليمسلمررايةفيحاء(4)

1تجهفيمجدلهيحة.لابن .@الرسولسجدقال:3
@375@بترس@ا@و@عدومو:(5)



القلبأسببللثترث@:لالعلل
-

لروايته.يلتفتفلامنهأوئقهومنلمخالفتهمنكرة،روايتهفتكونالبزار

ليىكلاموفبهلهيعة،ابنعلىداردار،كيفمافالحديثتالقول

سعيدبنيحيىعن(190)الصغير"الضعفاء"فيالبخارينقلفقدباليسير،

عندضعيفلهيعةوالن":(10)عفالترمذيوقالشيئأ،يراهلاكانأنه

فيالنسائيوقالوغبرمه،القطانسعبدبنبحيىضعفهالحدبث،أهل
لأضج@ه.:(346)"والتروكونالضعفاء"

سالمأوأسقطالمتن،فيفصحففيم@أخطأقدفمانههذ@حالهوعلى

الوهمفاحث@ومن":(55)تجيلالتمييزا"فيمسلمقالالسندمنالنضرأبا
جهت@كلمنفاسدةروايةوهذه"عقبه:وقالهذا،حديثهفكرئملهيعةلابن

متنممافيالمصحفلهيعةوابنجميعآ،والاسنادالمتنفيخطؤهافاخ@

بخوصةالمسجدفياحتجرغ@النبيأنالحديث:و)نماإسناث@فيالمغفل

ن@كتقوقالاللها.شاءإنذلث،فيالروايةصحةوشذكرفيها،يصليحصيرأو

الرواية9:(57)عفبالروايةلهذهالصحيحةالطرقلبعضتخريجهعقب

بناللهعبدعنوذكرناوهيب،عنذكرناماالحديث:هذافيالصحيحة

أخذأنهالروايةهذهمنالخطأفيوقعإنمالهيعةوابنالنضر،أبيعنسجد،

علىنخثىالتيالافةوهيذكر،فيماإليهعقبةبنموسىكتابمنالحديث

ف@ذاعليه،عرضأوالمحدثمنسماعغيرمنالكتبمنالحديطأخذمن

التصحيفصاحبهيأتيلاأنفخليقالعرض-أوالسمعهذيخ-أحدكان

إسادفيالخطأوأماالله.شاءإنالفاخ@الخطأمنفلثأشبهوماالقبيح،

سعيد"بنبسريقول:عقبةبنموسىإليئكتبفقوله:لهيعةابنرواية

سمعإتماوموص
سعيدإ.بنبسرعنيرويهالنضرأبيمنالحديتهذا

6المهرمهإتحات9فيحجرابنوقال 0 8 / تصحيفوهو9:(4كلا.)4

حجرظ.أعدأي:بالراء،احتجرهودانماري@بلا

38:@الحدي@علمأنلامعرفةفيالملاحابنل@ بتحقيقي:5

.(7295)يب@لتقرالاتح@والصدهو؟و(1)



=
د@@يللف@@لعلل@لجامعفي

@ليهعقبةبنموسكتابعنلهيعة،ابنرواهماالمتن:فيالتصحيفمرئال

انمادالمسجد"،فياحتجم@ث@اللهرسولأن"ثابت:بنزيدعنباسناثه،

فصحفهفيهاأ.يصليحجرةحصير،أوبخصالمسجدفياحتجر"بالراء:هو

كتابفيمسلمذلكزكرسماع،بغيركابمنأخذهلكونهلهيعة.ابن
:(775)ألفينهفيالعرافيوقال"،لهالنمييزا9

@تجرا،،"مكانيحتجهه"كقوله:فبماظهرال@لقوا@لنصحيف@

عنالنعملأهلالخدمبعضجوابفيإالهاث@عبدبنيرسفوقال

أئمةنصفقدهذا،لهيعةابنحديطالوأما:37احتجمأ:حديطتصحيف

لاماتصحيفمنوأتهالمتون،تصحيفمنوأثهمصحف،أتهالحديث

6/3الباري!القحفيرج@ابنوقال"،لته احتجمأةإوقوله":05
حجرظ.اتخذأي:اخجر،هوو)نمافاخى،غلط

نفا@:نلاثعلىيد@رالحديتهذافيلهيعةابنوهمانيتبينتقدمممافلت:

وسيأتي.مزكمااحتجر"@والصواب:"احتجم"فقال:مننهصحفأنهالأولى:
عقبتابنموسىفقال:النضر،أباسالمأالسندمنأسقطأنه@لئانية:

عنالنضر،أبيسالمعنعقبفبنموسىوالصواب:سعيد،بنبسرعن

سعيد.بسربن

كتابمنالحدبثهذاروىلهيعةابنأنالوهمسببإن@لثالثة:
اعلم.واللهمه،الوهمفوقععليهيعرضهأندونمنعقةبنموسى

4/0المهرقلأإتحات9ةانظر 86(04 2/38المسند"أطرافوأ3(،7 4

رواه:ماالحديطهذافيوالصواب

(2)خالدبنوهيب
1أحمدعند 8 2 )052(،حميدبنوعد5،/

في،وقععنوصفرلمالثبهمامهالتصحيف،يهيحصلمابأنلطمة@ثرةوهذه(1)
الانسان@اوتهماخيرصوالفطنةبوقغمنيحدرفلاينتهلاماوفه

.(7487)التقريبهلأخرظإتليلاتغيرلكهنت،لنتقماومو.(2)



القد@أسببةلالهضل@رلحلل
-

1/8والبخاري 7و(173)61 / (178)امه/2ومسلم2(،097)911

3/9والنساثي2(،41) 2(،012)33-2/32عوانةوأبيا،ما-71

1/3الاثار!معانيضح"فيوالطحاوي 5 وفيل@102(العلميةط.وفي0
حبانوابن)734(،الأخيار!@اتحفةوفي(136)لهالائارإ،مشكلشرحإ

2/4والبيهقي)1942(، 9 3/1و4 جراب"فيالهاثيعبدبنويوسف0،9

4داةاحتجمحديثتصحيفعنالنحملأهلالخدمبعض .42و1

ما(.92)الكبير"9فيالطبرانيكدمختاربنالحزيزوعبد

عقبة.بنموسىعنالعزيز(وعبد)وهيب،كلاهما:

1أحمدعندهندأبيبنسعيدبناللهعبد@رواه 83 /8والخاري5،/

3 بيوأ)7441(،ود@اوأبي)312(،(781)ام@/2ومسلم1(،136)4

2/2و(1122)2/33عوانة 5 ه@(95)الكبير@"فيوالطبراني0(،3يلاه4

بنويوسفل@49(،والبغوي)3771(،مستخرجهفينعيموأبي)6984(،و

.43الهادي:عد

النضرأبيسالمعنسعيد(بناللهوعبدعقبة،بنسى)م@كلاهما:

احتجرقال:ثابت،بنزيدعنسعيد،بنبسرعنالله،عبيدبنعمرمولى

فيهايصلي@راللهرسولفخرجحصيير،اوبخصفةخجيرةيرواللهرسوذ

فحضروا،ليلةجاؤوائمقالبصلاته،يصلونوجاؤوارجاذإليهفتتغفال:

وحصبواأصواتهم،فرفعواإليهم،يخرجفلمقال:عنهم،مجظاللهرسوذوابطأ

ر@لالها@ز:الله4رسولهمفقالمغضبأ،ح@اللهرسولإليهمفخرجالباب،

فذيوتكم،فيبالصلاةفعلبكمعليكم،سيكتبأتهظننتحتىصنبعكمبكم

@لمكتوبتا.إلا@لصلاةبنه،في@لمرءصلاةخبر

3/1الأشرافأتحفةانظر.إ 57-1 5 و6(،3)كا8
/4المهرةاإتحاف9

.(1424)2/383المسند!أطراتو")9274(،606

بنعمروحدثناقال:وهب،بناللهعبدروى@حر:مئال@

رأىأنهزيد:بناللهعبدعنأبيه،عنواسع،بنحنانعنالحارث،



=
@لف@الد@لعللفي@لجامع

يديهفضلغيربماءرأسهمسحوأتهتوضأ،عبمالثبيئ

4أحمداخرجه 1 / النعمان.بنسريجعن4

عن(038)3/301الكبير!التاريخ9فيالبخاريوأخرجه:

أصبغ
1/4مسلم معروف،بنهارونعن(19)(23يلا61

الله-عبدبنعمروبنأحمدوهرالطاهر-وأبيسعيد،بنوهارون

)ضر

خرم.دنعليئعن(35)الترمذي
1خزيمةابنواخرجه: 1/2عوانةوأبربتحقيقي،(03 1 عنلملأ(.)0

وهب.بنالرحالنعدبنأحمد

يحىبنحرملةطريقمن(1085)حبانابنوأخرجه:

(1050)2/37الكمالاتهذب"فيوالمزئ1/6،5البيهفيئوأخرجه:

طاهر.أبيطربقمن

سعيد،بنوهارونمعروف،بنوهارونوأصبغ،)سريج،ثمانيتهم:

بهذاوهص،بناللهعبدعنوحرمل@وأحمد،وعلي،الطاهر،وأبو
لإسناا

الوليد.بنهاسم

5/4الغابقهأسد"فيالأنيرابنأخرجه:إذ 0 1-4 0 طريقمن2
واسع،بنجانعنالحارث،بنعمروعنوهب،ابنصالوليد،بنهاشم

الترصدي.روايةلفظ(1)
1المجصوعقه:الفواتدإحاشهيرالياليالمحلميقال(2) فييالبخكلإخراج":66

فيالحبريخرجلاأنالخرىشأدمننف@ة@رهبليخأ،الحبريفيدلاالتريخ
راوبما.وهنعلىليدلإلااللىلخا"

1/1الحاكموأخرجه.(3) 51-1 5 مح@البئلانلفظه.وجا.حرملفطريقمن2
فكر.متنوموراسه،بهسحالديالماءغيرأذني



القلبأسببلالهضك@.للعلل
-

يديهفضلكبربماءرأسهمسحوأتهلوضأ،@كالئبيئرأىأتهأبيه:عن

زيد.بناللهعبديذكرولممرسلا.

ابنعنطالب،بنالوليدلنماشمرواه@ذا@عقبه:الأثيرابنلو@

ابنعنخثريم،بنعلئصرواهحبان@عنالحارث،بنعمروعنوهب،

اصحإ.وهذازيد،لناللهعبدعنأل@صحثان،عنفقال:وهب،

إبراهيمبنحجافيالمرصولة:الأولى-الروايةعلىوهبابنوتابع
لأا

2عوالةأبو 0 9 /1-2 1 إبراهيمبنحجاجطريقمنملأ(.)0
به-واسع،بنحبادعنالحارث،بنعمروعنالأزرق،

الحديثهذالهيعةابن@روىصحيح،حسنحديثهذا"الترمذي:قال

وأتهتوضأ،@النببئأنزيد:بناللهعبدعنأبيصعنواسع،بنحبانعن

غبربما؟رأسهمسح
(2)

حبانعنالحارث،بنعمرو@روايةيديه.فضل

1سلماصحيح@نرحليالوويقال 0 7 مسحأنهشاهلحثا(.عف2-108/

لاالستعملالماءأنعلىلهنايسندلولايدبعيماهببقيةلاجديىلساءالرأس

لكزصيلزمولاس؟للر(جدي@بماءالاتيادعنإجرهذالأنبه.الطهارةتصح

أعلما.واللهطه،ضنراا
نجورأ:يعئزشاليوغبرالا.،كودو@الغيىصضمغنرا"الترمنيعدهكنا@رثت

مالة"الحروستاجو""الحربدلانفيكسالقيتالثيء:وغزولقي،مكت

1/1الأحيفياتحمة"فيالمباركموري 41-1 بصيالخ-لعصدوفي.42

عدنا،الموجوثةالمطبوعةالسخفيكدايدبفضلغبربماءالترمني-جاءنسخ

صحبحةعنبقةتليةلحةوفي
الظاهر،رمو"@شلفظةلزياثةيحيهفضلمن""

بمامسحللجدي@سساءالرأسيمحلمأتهوال@حنىليايفيماأنكديوالظاهر

بنع@رولروايةمخالفةمذهلهبعةابن@روايةيدي@..طءسسقيةأي:يديماعلىبقي

لهصرحكمالهيعةابنروايةسأصحعمروروايةولكنأولأ،المذكررةالحارت

@سحروايةالرمذب.
بنع@رودهاوحالفضجف،ومولهيمةايتفرد@اغبرلسا

يؤخدأنموالراححفالقولمحفرظف.يخرالروايةفهذهحال@ئقةوهوالحارث،

."اعلمتحالىوالهجدبدساءالرأسلمسح



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

أنوغيره:زيدبناللهعبدعنالحديثمذاوجهغيرمنرويقدلأئهةأصح

رأواالعلم؟أهلأكثرعندهذاعلىوالعملجديدأ.ماءلرأسهاخذبئالثبيئ
جديداا.ماءلرأسهيأخذأن

تقدم.كمالهيعةابنطريقمنوهيغبر""روايةاما
4/4احمدفأخرجها: قال:لهيعة،ابنعنالمبارك،ابنطريقمن2

المازني،عاصمبنزيدبناللهعبدعنأبيه،عنواسع،بنحبادحدثنا
الأشيب@حسنحديثمعنىفذكربالخحفة.يوضأيل!اللهرسولرأيتقال:
غبربماءرأسهومسحقال:أنهإلا

(1)
يده.فضلمن

منلستفياوى@احمد@ر@يماشسئفيوجا"@،سم@الال@فيهكدا
رقحتأتهاوأفديخمهوأسه@@ليهاممتهفيوأفوغير،حاع@إالترمذعهجا@"

الأعول،أصحمناتجرهاواليخ،5لهارمرالتياترطيئنحإحدىفيهكذا
فيالراحواضطرا@الألماظ،اخلات@لىوتطرقلالبا-سكبرااثغ:بقيةولي
لهالذينشيوخهأحدأحطاأومناليالترمذفيأخطألرتدوقال.الكلمة،ضبط

بنعمروكروايةلهيحةابنررايةأنوالصوا@.الرراية..فيلهيعةابنولير
أنمذاكلمنلا@فظهروقال:الساركابنلروايةالمخالمةالرواقيوثكرالحلرشا

صياب،يخرنقلالحارث،اسلروايةمخالفةروايةانلهيحةابرعناترسنيئلقل
نحقيتفيففالضاكر،أحمدالعحصةكلامنباليئتحفوقدأعلماوافه

3أحمد!ايلإمامالصند 9 0 / 26-3 9 عيرمنباءا(ةغركلصة)ثاتفي1

(12)ظصعر-كلمةأى:والمثبت-يدصفضلغيربماء)ق(ويريد@فضل

وهيدخبر،بدلغير،"فكتبواوهمواالأجرتيىليالتغأنإلا)عأوول@أ
مرحدة،وباء@غي@عر:ةفقالبالحروف،ضطهاوتدالديم@سحةفيكذلك
"قلنا@قيأي.ؤالماصيصجعةعلى

مذهلهيحةابنروايةلأنالصواب!ومو
أحمدالامامالاحنلا@مدابلىاشاروقدالسالفة..الحارتبنعمررلروايةمحالفة

بىحىوحديتة..قالأئهإلاحسنحديتسنىفذكربقوله.الروايةمدهفي

ابنعنرراهوكدلثالحلىث،عمررسلروايةم@افقوموسلف..،الأفميى
مؤلاء@روايةسيحىعليهتالعهماوهو@االضبي..ثاودبنميسلهيعة
والتيهذهروايابخلافكتبمياخراقبعدفهممعوالأنهمصجفة.لهيحةابنص

مهماعه@كتبمياخراققلمهالمباركبناللهعدصمعها
يتوعحوفيهاصحيح،

الحارشا.ب@عمرووروايةلهيعةاسروايةبينالخلاف

ولت=يخراالكلسةاكونرجحأئهثكرأنبعدضاكرحمدالحلامة(علىرادأرقال



التلبأسبصلالثتركى:الحلل
-

الحارثبنعمروروايةفيهحالفلهيعةفابنشاذة.لفظةهذهلتول:

لهيحةابنعنالمباردابنروايةلأنثلهيعةابنعلىفيهوالحملالسابمة،
"

بلفظ:أخرىوجوهمنلهيعةابنعنرويالحديثأنعلى

4/3أحمدفأخرجه: @اودبنموسىعن4و.9

4/4أحمدوأخرحه. موسىبنالحنع@1

خانبنيحيىعن(709)الدارميوأخرجه:

بنحبانعنلهيعة،ابنعنويحيى(والحسن،)موسى،ثلاثتهم:

رأيثقال:المازني،عاصمبنزيدبناللهعبدعنأبيه،عنواسع،

ثثمثلاثأ،وجههغسلثتمواشنشق،فمضمصبالجحفة،يتوضأب@اللهرسول
رأسةمسحثتمأنقاهما،حنىرجليهوغسلرأسهمسحثنمنلانأ،يدي@غسل

مسحتفسيربهيريدبعده:اوقالللدارمي،اللفظمذايديه.غير@لجما:

لهيعة.ابنمنأعلمواللهالاختلاف،وهذا.@الرأس-يعني:الأول-

أي:ثبمعناهاخروجهمنعاصمبنزيدبىاللهعبدعنالحديثوروي
أ.جديىماءلرأسهأخذأتهعلىيدل

1/5البخاريفأخرجه. 6-59و(186)8 6وا/(192)0 1،)991(

1/4ومسلم 1/8والدارقطنيئ)81(،(235)51 ط.(270)والعلميةط.1

صه؟لههنحةفيسساواعترمسندهفيأحمدالامامرواهبساامهددرقدعرا."
بانالترمذي،ئتهسأالصواب،علىالكلمةليهاحاعتاتيأصولهبحضعلىوتلمها
المامناديمرغربةيخرسثقصهحرأةومذهصواسا،غيردنقللقله.

2الكمالا@تهليبفيالمزينقلهفيماحسادبننعيمتال 5 3 / @ممحت.(3501)4

المباركابرس@عإلالهبحةابنحديتصسمعتهليءأعتدسايقول:بهديالن

.(695@التقرس@1أوهالألزامد،فقيصصدرق،

.(7529)الالتقري@هدنقتاومو:لكأ.(12لمهدففنا@النقريباوهر



-9
@الغ@لئد@لعللفي@لجامع

حسنأبيبنعمروشهدتقال:أبيمععنيحيى،بنعمروطريقمئالرسالة

بتوبىفدعاجم@النبيئوضوءعنزيدبناللهعبدسأل
(1)

لهنم،فتوضأمابممن
واستنئقفمضمضالإناءفييدةأدخلثتمنلائأ،فغسلهمايدبهعلىفكفأ

جههوفغسلالإناءفييدةأدخلثئمماجم@مقكرفالببثلاثئلاثاواستنئر

أدخلئتممرتين،مرتينالمرفقينإلىيديهفغسلالإناءفييدهأدخلثئمثلائأ،
الإناءفييدهادخلثثمبهما،وأصربيديهفأفبلبرأسهفمسحالأناءفييده

رجلبه.فغسل

لمسحجديدماءأخذهو:الحديثفيالصوابأنيتبينهذاومن
أعلم.واللهوهم،فقدغبرلأ"إلىيخر"@كلمةصحفومنالرأس،

أمرهوللرأسجدي@ماءفأخذ"93لأ:السلامسبل9فيالصنانيقال
الأحاديطإ.عليهدلتالذيوهومنه،بدلا

4/2@لأشراتاتحفة"وانظر: 3 02السند@3/أطراتو")7035(،1

.(3817)كلأ6/2المهرفهإنحافو"3(؟571)

@@@

1الالنهاجمائتومات.وتدكالأتجانفححارةأوضفرسهو@نا.تؤر:(1) 9 9 /1.



الرابعالمجلدموضوتفهرس

@لمجلد@لر@بعموضيكاتفهرس

-

@لصفحة@لموضوع

..@و@لانقطح--.@لانصالتعلىض@لنالث:@لنوع،

الانقطعويرجحوانقطاعأ،اتصالأالأسانيدمنإصنادفيالرواةيختلفقد
1كالحهالة-فيهأخرىلعلةضعيفا،السنديبقىالاتصالرجحلووخى 4

1الوجهينضعفمعوانقطاعأ،اتصالأالحديثفييختلفقد 9

الستصلةالروايةأنالبحثبعدوبانوانقطاعه،اتصالهفياختلفمامثال

2صه.@مي 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

وقرائنالعددلكترةالاتصال@رجحوالانقطاع،الاتصالفيهتعارضمما
2أخرى 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

منمطعارواهمنلأنالانقطاع@رجحوالانقطع،الاتصالفيهتعارضمما

@ه@..................."......................"ن...............................وأجل.....أنت

رواتهلثقةالانقطاعفيه@رجحوالانقطع،الاتصالفيهتحارضمما

3نهملاتقا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4لمتصلة-الرواية@رجحتوالانقطاع،الاتصالفياختلاففيهحصلمما 1

الحديتيبقىلكنالاتصالليهورجحوانقطاعه،اتصالهفياختلفمما

5أخرى-.-.بحلةمعلاكونهضيفأ 1

5الاتصالديهوانقطاعأ@رجحاتصالافياخلفمما 6 0

صحابي،عنتابعطعنرجلعن@م@لحدبثير@ي@ن@لرابع:@لنوع8
7نفسه@لمحا@مميعن@رتابثطعن@لرجلفلكعنغيرهمويرويه 2

7"."...-"فلكمنال 2 0

7



-

@لموضرع

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

7

8"مطلعإماملرجحالطربقينأحدفيرجحوقداخر،منال

8

يضعفمتعددفأوجهعلىأسانيدهفييضطربثمالحديثالراوييرويقد

ثاالحديت-وهيتزيدأخرىعللوجودمعالاختلاففلكبس@الحديث

وهمأوأشدخطئاأكثرالضعي@فالراويفلك،فييخطتونالثقاتأنكما
لماالأوهاموهذهالأخطاء،تلكبشبضعفإنماالضعبفالراويإنبل

التابعيتحدبدفيالرواةعليهيخختلفالحدبتعليهدارمنيرويقد
وتختلفآخر،وجهعلىاخرونويرويهوجبعلىقومعهفيرويه

ص.-00001لقرائنوجهايرجحفبعضهمالمرجحاتفيالمحدئيقأنظار

110000000000000000000000."ب....."..."......".........."............................"."اخر....مثال

1190000000..."...................".............................................."...."اخر.........منال

ص@521@حد@ثسانيد-.فيرجلزيادة@لخامى:@لنوع8

1القدحعدموالراجحفيها،المحدثي@أنظارواختلمتزيادةفيهصردتفمما 2 7 0

131"....."............"................................"....".."........"@خر".................سئال

زيدومماخطأ،وسعضهاصواب،بعضهاالأسانيدفيالرواةزياداتوفكر

1ىخطأ.-....ومو 3

هيالحلةتلكتكونولاحذفم@أورجلذكرفيالإسماد@ييخنلفقد
اك@الإرسال-..-الشدذلكفيالصوابويكونالرئيسف

بعضفيراوبينهمايزادثمشيخصمنالراويبسماعالتصريحيأتيتد

1غلط-بالممعالتصريحأنالعلميالبحثيكشفهذاوبعدالطرق، 4 7

1.".."أسانيده-..-....بعضفيالزياثةحملتمما 5 ، 0 0 0 0

فيلذلكومئلناالأسانيد،أحدفيرجللزيادةأمئلةنكرناقدثمناوما
فيصحابييزادفقدتابعي،وتابعتابمي،ذكرفيحصلتزيادة

املاهوالزيادةهذهذكرويكونالاسناد



الرابعالمجلدموضيتفهرس

@لموضرع

الإسنادوصحةالحزيد،الراويذكرصحةمعالأسايدأحدفيرايىيزادقد

خطأالزيادةتلكوتكونالند،فيراويزادفد

فيهمالسند،فيمقرونينراويينأنالزيادة
.."............."..........."...."......"للآخر..شبخا

صحايأ@.المزادالراوييكونقد
@و@لر@هي@سمفيالاخنلات@لادس:@لنوع8

..."و@لضيف@لثفة

تلكفيالوهموس@،

أحدهمافيجعلالراوي

بيندائراكان@ذانه

كبيرأ-.اختلافأفيهالرواةاختلفمما
بين@ائرأكان@نانسبهأوالراوياسمفيبالاحتلاتالتمثيللنامرقد

مختلفينراويينعلىالاحتلافهذانحوويحصلوالضعيف،الثقة

1 7

1 9

6"2

2الخرأسندالذيالصحابيتحدبىفيالاختلاف 1

لفظةبسببللحديتالمسندالصحابيتحديىفيفيهاختلفلمااحرمتال

الوجهانليصحواحدمدارعلىالصحابيتعيينفيالرواةيختلفقد

2ثا@المدار.فلكعلىالرواةتقاربمعراويهعلىفيهاختلفما



-

@ل@وفرع

@الف@لمد@لعلل@لجامعفي

@المرجح-..انحداممعالواحدالراويعلىالأسانيدتعدد

يحصلوهذاأوجه،علىبهفيأنيالحديط،إسنادفيالنقةيضطر@قد
دعامةبنلقتاثةحصلكماالوئاقق@مراتبأعلىفيهمولمنللتقات

وسي.لسدا
..........".@.@ب@.-@.@

للحديث-المسندالصحابيتحيينفيالتابعيعلىفيهاختلفلمااخرمنال

الحديثيرويقدالصعيفنف@الحديت،فييصطربقدالثقةأنكما

@."ضعفابذلكالحديتفيزثاد@يه،فيضطرب

ب.........ب..........................................."ت....................."تخر..........مئال

@لمننفي@@لاضطر@ني:@لثا@لقسم
............"....."@لمتن......فيالاضطر@بأنولء

عنديقدحلااختلاتاتهإلاالترجيح،يمكنولااخلافهناكيكونقد

نفسها()الوامبةحديتملالتام،اقعارضلعدمالعلماء؟

المتن-فيالاضطرابعلىأمثلة
......................................."..........................................."......"اخر..منال

@مضطربأ-.بعضهمعدهحتىمتةفيالواسعالاختلاتحصلمما

ومتنأ-سندأفيهراويهاضطربمما

2

2

3

مننفيعنهالنقلةتختلفئمومتنأ،سنداحديثفيالراويينفردقد

فيالاحثنأنظارفتختلفبينهاالجمعبمكنلابألماظالحديث
3ذلكفييتوقفوقدوالتصحيح،الإعلالأوالترجيح 5 6

واحدبحديثأتىوربماالحديث،متنفيالضحيفيضطربماكثيرأ

3ن.--.متعارضينبلفظين 5 9 0

لانعدامالوجوهمنشيءيرجحولماسنادأ،دمننأراويهفبهاضطربمما

ك@4@أيضا@إسنادهفيراويهاضطربوقدالمتن،لمضطربآحرمثال



الر@بعالمجلدم@ضوعدفهرس

@لموفرع

بو)سناثه.تهفيراويهاضطربلحااخرثال

برجحالاحتلاففلثديزولومتأ،شدأالراويعلىيختلفقد

الصواب-الستنبترجحالمتنفيالاخلا@ويزولالصواب،
فيراويهاضطربلماثال
والإساد@المتنلمضطرب@خرثال
بالثك-الاعحل@لمشتركة:@لعللمن@ثالث@لنوع8

-

لطريقا

37

3 8

يضرولاالحديس،أسندالذيالصحابياسمتحديثفياتبقعقد

اخنلاففيسببأالكفبكونالحديت،فيالراويينكقد

@الحديط..-.سقدفيالمحدثين

لمالراويأنأمارةالكويكونالحديث،فيالراوييثكقد
الراويخطأالبحثخلالمنييئثمالحديث،

شابهه-وما@لخطا@لرابع:@لنوع@ه

ت............................"وي...........الراخطأأولا:

المحدثينأكابرإنبلالخطأ،منأحذيعصمولا

كليهما،أووالاسنادالمتنفيفلكيحصل

وقدفلك،فييقعونقد

فيالثقةفيهأخطأومما

4 1

4 2

4 3

السندفييخطئفلحاحفظه،لسوءوالمتنالسندفيالراوييخطئقد

ك@4"الجميعيضبطولارواية،فيروايةعيهتدخلوقدالمتن،فييخطئ

442@."عليهمفاهلاختلاطقهفيراويهأخطامامئال



-

@لموضرع

ظانأوهحهعلىوأصرراويهفيهتوهممما

غيره-معالصوابآنالعلميالبحث

ومتنا@.سندأراويهفيهوهممما

@راويه.فيهوهممحا

.............."..."..........."..........."اخر...مئال

@لفعالدي@لعللفي@لجامع

لصواب
4 6

ابشاد-في@لقلب@لثاني:@لنوع،
مثلالراوياسمفيوالتأخبربالتفديميكونقد

ن.........غ.........ب...."كعببنمرة

مرة،بنكب:

5 2

5 2

ىبالثقة.الضعيففيدلالإسناد،فيالراوياسمينقبأحيانا
5 2 8

افيفدو@الراعلىل@داوينقلب
سم

ه@موخطأ..سهرأوآخربراحدثهالذيويلراا

فييقعوحينماالإسناد،فييقعكذلكالمتنفييقعالقلبأنكما
ينقلبوقدالراوي،اصمينقلبوقدمتعد@ة،صورعلىيكونالإصناد

ه@@........".."ه.-@@"نمسها@ابي



الرابعالمجلدموضوتفهرس

@ل@وضيع

-

5محاو@لمتئاثسنادفي@لقلب@لثالث:@لنوع، 4

وخطأوالإسناد،الستنعليهفينقلبالقدفيفيقعالراوييخطئقد
الستن-فيالخطأمظنةالإشادوخطأالإسا@فيالخطأمظنة

-""وامتحانهم-والرواةالمحدئيناختار-2

وتحريفهماوالمعنىاللفظتصحيفالسابع.النوع

وتحريفهم.المغفلينتصحي@الثامن.الوع

الناشئانوالتحريفالتصحيفةالتاسعالنوع

متهفيالتصحيفوقعما

.."ب..........تخر.................................مثال

5 5


